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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

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

Зростання ваги цифрової економіки та інформації як

фактору виробництва актуалізували конкурентні перего#

УДК 339.9 — 339.984:327.2

В. Г. Панченко,
к. і. н., докторант Маріупольського державного університету

ІНФОРМАЦІЙНОBЦИФРОВИЙ
НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМ У ПОЛІТИЦІ
ЕКОНОМІЧНОГО ПАТРІОТИЗМУ: НОВИЙ
ІНСТРУМЕНТ ФРАГМЕНТАЦІЇ ЦИФРОВОЇ
ЕКОНОМІКИ

V. Panchenko,
PhD, post(PHD at Mariupol State University

INFORMATION AND DIGITAL NEOBPROTECTIONISM IN THE POLICY OF ECONOMIC
PATRIOTISM: A NEW INSTRUMENT FOR FRAGMENTING THE DIGITAL ECONOMY

У статті розкрито феномен інформаційного та цифрового неопротекціонізму як складової еко�
номічної політики країн�лідерів їхнього застосування, яка за своїми ознаками підпадає під ви�
значення економічного патріотизму. Інформаційний неопротекціонізм запропоновано інтерп�
ретувати як політику обмеження інформаційних потоків, що мають комерційну природу, на ко�
ристь вітчизняних компаній, який зменшує здатність покупців і продавців вступати у взаємо�
дію, а компанії — здійснювати міжнародні торгівельні і фінансові операції. Цифровий неопро�
текціонізм ідентифіковано як дієвий інструмент максимізації переваг цифрової економіки, під
якою розуміються матеріальні ресурси для створення, розширення і покращення інфраструк�
тури кіберпростору, за рахунок використання потенціалу кіберсили — здатності цифрової еко�
номіки впливати на події з метою отримання користі від них.

The phenomenon of information and digital neo�protectionism is elaborated as a component of
the economic policy of countries relying on it to the highest extent, which features allow for classifying
it as economic patriotism. Information neo�protectionism is proposed to be interpreted as the policy
aiming to limit information flows that have commercial origin in favor of domestic companies, thus
weakening the capacities of buyers and sellers to interact with each other and the companies'
capacities for performing international trade and financial transactions. Digital neo�protectionism
is identified as an effective instrument for maximizing the advantages of the digital economy that
refers to material resources needed for creating, extending and improving the infrastructure of cyber�
space by utilizing the potential of cyber�power — the digital economy's capacity to influence the
events in a way to have benefits from them.

Ключові слова: інформаційний неопротекціонізм, цифровий неопротекціонізм, економічний патріотизм,

цифрова економіка.

Key words: information neoprotectionism, digital neoprotectionism, economic patriotism, digital economy.

ни країн на цифровому ринку, який, на тлі зростаючих

обсягів інтернет#комерції, виступає майданчиком для

інтенсифікації як внутрішньої, так і міжнародної торгівлі.

Відтак політика економічного патріотизму набуває забар#

влення новими інструментами стимулювання економіч#

ного розвитку — цифровими та інформаційними.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Зародження цифрової економіки як драйвер росту

міжнародної торгівлі і продуковані нею цифрові диві#

денди внаслідок скорочення цифрового розриву лягли

в основу доповіді Світового банку [1]. Становлення но#

вого цифрового світу і проблеми менеджменту кібер#

ризиків опинились в дослідницькому ракурсі Є. Семе#

нової та К. Тарасової [2]. Роль технологічних інновацій

у стимулюванні економічного зростання країн у пост#

кризовий період відзначалась експертами Міжнародно#

го валютного фонду [3], Е. Рімером [4], Р. Залевскі та

Е. Скавінською [5], С. Гергурі та В. Рамадані [6]. С. Бра#

гінський, С. Габдрахман, А. Охіама і Р. Девід [7] роз#

глядали протекціонізм як інструмент елімінування тех#

нологічних дивергенцій між країнами та детермінанту

ринкових викривлень, що значно модифікує процеси

міжнародної кооперації. А. Саксеніан досліджував мо#

тиви фірм, які безпосередньо конкурують один з од#

ним, до співпраці та обміну технологічними ноу#хау на

відміну від абстрагування національних технологічних

ринків [8]. Оскільки технологічна дифузія прискорює

розвиток промисловості, важливим питанням для Г. де

Разенфоса та Е. Райтері [9] постає визначення спів#

відношення між державним протекціонізмом та коо#

пераційними стратегіями, що реалізуються фірмами.

Автори зазначають, що мотиваційні інтенції для обміну

технологічними ноу#хау можуть мати вплив на особли#

вості реалізації країнами протекціоністської політики

для стимулювання розвитку обраних як точки зрос#

тання галузей економіки. Втім, К. Кусака обстоює по#

зицію щодо негативного впливу вжитих протекціоні#

стських заходів на рівень конкурентоспроможності

виготовленої внаслідок державної підтримки про#

дукції, що ускладнює завоювання позицій країни на

зовнішніх високодинамічних технологічних ринках

[10].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Втім, у жодному із досліджень інформаційний та

цифровий протекціонізм не розглядаються в якості

інструментів загальної економічної політики країн, що,

позиціонуючи себе як ліберально орієнтовані, на#

справді вживають регуляторні заходи, що дозволяють

засвідчувати про високий рівень державного захисту

перспективних галузей економіки. Нами ставиться за

мету розкриття феномену інформаційного та цифро#

вого неопротекціонізму як складової економічної по#

літики країн#лідерів їхнього застосування, яка за свої#

ми ознаками підпадає під визначення економічного

патріотизму.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Беручи своє походження від лістівського еконо#

мічного націоналізму, економічний патріотизм пе#

редбачає, що економічний вибір повинен базувати#

ся на інтересах кожної окремої країни. Відновлення

уваги до цього поняття в лексиконі політичних еліт

ще до "Великої рецесії" 2008 року показує глибинні

і очевидні протиріччя між завданнями, що постають

в процесі дедалі сильнішої інтеграції міжнародних

ринків, та обмеженими політичними можливостями

локальних урядів пропонувати шляхи їхнього роз#

в'язання.

Інформаційний неопротекціонізм як інструмент

політики економічного патріотизму, за запропонованим

нами підходом, є політикою обмеження інформаційних

потоків, що мають комерційну природу, на користь

вітчизняних компаній, який зменшує здатність покупців

і продавців вступати у взаємодію, а компанії — здійсню#

вати міжнародні торгівельні і фінансові операції. В та#

кий спосіб маємо всі підстави інтерпретувати інформа#

ційний неопротекціонізм як частину політики економіч#

ного патріотизму.

Бар'єри на шляху потоків даних/інформації

володіють потенціалом фрагментації цифрової еко#

номіки, а отже здатні призвести до зростання цін

на товари і послуги, виробництво яких залежить від

таких потоків. В останні роки впроваджується де#

далі більше обмежень, які різняться залежно від

країни, що запроваджує їх. Руйнівний вплив таких

бар'єрів є передбачуваним, водночас сама по собі

революція інформаційно#комунікаційних техно#

логій полегшує обходження торговельних бар'єрів,

в ідкр ив аюч и н ов і р ежи ми  по ста ча ння  та  з а#

Таблиця 1. Приклади інформаційно�цифрового неопротекціонізму

Джерело: систематизовано автором.

Країна Заходи
Китай Впровадження ПДВ у розмірі 17% як для іноземних, так і для внутрішніх інтегральних мікросхем, що 

використовуються в галузі напівпровідникової промисловості. Проте Китай зменшував податок лише для 
компаній, що виробляли ІМ в Китаї на експорт 
Компанія Rampant викрала інтелектуальну власність США як у фізичному, так і цифровому вигляді 
Китай розробив стандарт бездротового шифрування без міжнародного співробітництва, щоб обмежити 
доступ іноземних ІТ-компаній до внутрішнього ринку з метою надати вітчизняним компаніям 
конкурентну перевагу 

Європейський 
Союз 

Впровадження 14% мита на LCD дисплеях, розмір яких перевищує 19 дюймів. Крім того, йшла мова про 
встановлення мита на телеприймачі з функцією зв'язку, а також на деякі типи цифрових камер 

Індія Іноземні виробники комп’ютерного обладнання повинні сплачувати 4-відсотковий компенсаційний збір 
(CVD) 

Італія Поширені випадки крадіжки цифрової інформації
Корея Надмірне використання антимонопольного законодавства, щоб зменшити переваги конкурентів зі США: 

керівництво країни змусило Microsoft розробити дві різні версії програмного забезпечення для Windows, 
щоб забезпечити вітчизняних виробників медіаплеєрів конкурентними перевагами 
Використання несправедливих субсидій для підтримки Hynix Semiconductor Inc. з метою підсилення 
конкурентних переваг на ринку 

Росія Розповсюджене піратство як фізичної, так і цифрової інтелектуальної власності компаній США 
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проваджуючи альтернативні менш дорогі способи

постачання (див. табл. 1).

Згідно з новою доповіддю Світового банку про

світовий розвиток 2016 року під назвою "Цифрові

дивіденди" [1], майже 60% населення або 4 млрд лю#

дей все ще не мають доступу до інтернету і не мо#

жуть повною мірою брати участь у цифровій еко#

номіці. Це породжує так званий "цифровий розрив".

Окрім того, деякі вигоди від доступу і використання

інтернету нейтралізуються новими ризиками, як#от

неналежний бізнес клімат і впливові місцеві ділові

кола, що обмежують конкуренцію і перешкоджають

потенційним інноваціям. Подолання існуючого циф#

рового розриву за рахунок забезпечення всезагаль#

ного доступу до інтернету за доступною ціною з на#

лежним рівнем відкритості та безпеки відіграватиме

принципову важливу роль, але цього буде не достат#

ньо [11].

Інвестиції в цифрові технології повинні допов#

нюватись більш жорстким і досконалим регулюван#

ням конкуренції між компаніями, реформами рин#

ку праці та програмами підвищення кваліфікації

місцевих працівників (набуття ними нових вмінь та

навичок у роботі з сучасною технікою), а також

підвищення рівня підзвітності державних інститутів

та органів для покращення якості надання держав#

них послуг.

На відміну від фізичних осіб, для компаній та еко#

номічних систем цифрові технології супроводжуються

надмірними витратами, що можуть кількісно нівелюва#

ти частину додаткової ефективності, що забезпечують

технології. Світ, під'єднаний до мережі (т. зв. "мереже#

ва економіка"), відкриває нові можливості для кіберз#

лочинців, а отже, в міру розширення мережевого світу

зростає і чутливість до кіберзлочинів. Кібершахрайство

набуває глобальних масштабів: згідно з результатами

останнього дослідження Price water house Coopers,

кібершахрайство за поширеністю займає друге місце у

світі серед бізнес#злочинів (перше місце традиційно зай#

має незаконне привласнення коштів), а найбільш при#

вабливі жертви для кіберзлочинців — фінансові ком#

панії.

Інтернет#злочини можна умовно поділити на дві ка#

тегорії. До першої відносяться крадіжки, збитки і втра#

ти від яких можна оцінити у грошовій формі, викраден#

ня персональних даних і даних платіжних карт, отриман#

ня доступу до особових рахунків. Друга категорія —

кібершпигунство: викрадення секретів виробництва,

даних про продукт або послугу (формул, рецептур, крес#

лень), прав інтелектуальної власності, стратегій. За ре#

зультатами останнього опитування 383 компаній в два#

надцятьох країнах світу, проведеного IBM, середня

вартість кожного порушення збереження даних зросла

з трьох цілих семи десятих млн доларів до чотирьох млн

доларів.

Якщо перша категорія інтернет#злочинів не висту#

пає проявом економічної та регуляторної політик дер#

жави, то друга, на відміну від неї, може реалізовуватись

за мовчазної згоди уряду (наприклад, Китаю). Вартість

викрадення прав інтелектуальної власності оцінити знач#

но складніше, а економічні збитки можуть бути навіть

ще серйознішими, окрім того це скорочує прибутки від

впровадження інновацій. Як результат, можуть скоро#

чуватись інвестиції у нові технології, робочі місця тощо.

Глобальні збитки від кіберзлочинності перевищують 500

млрд дол. США на рік, що більше ніж ВВП такої країни,

як Швеція. Цей показник враховує вартість викрадених

коштів та інтелектуальної власності, витрати на відшко#

дування збитків, а також збитки, яких зазнають інно#

ваційні сектори, торгівля і економіка в цілому від кібер#

злочинів.

У відносному вираженні витрати, пов'язані з кібер#

злочинністю, в середньому складають 0,5% глобаль#

ного ВВП [12]. У країнах з високим рівнем доходів, де

економічна роль інновацій дуже вагома, втрати можуть

сягати 0,9 % ВВП. В країнах, що розвиваються, цей по#

казник становить близько 0,2 % ВВП. Усе це призво#

дить до різкого підвищення потреби і попиту на послуги

із забезпечення кібербезпеки: згідно з прогнозами до

2020 року їхня загальна вартість зросте до 170 млрд дол.

США з 75 млрд дол. США у 2015 році [12]. Таким чи#

ном, обмеження доступу іноземних компаній на ринок

послуг кіберзахисту шляхом регуляторних обмежень,

пов'язаних з маніпулюванням поняттям "доступу до

інформації", ставатиме проявом лобіювання інтересів

національних компаній шляхом загострення проблеми

антиконкурентних ринкових спотворень.

Обмеження інформаційних потоків можуть мати

комерційну природу. Такі обмеження зменшують здат#

ність покупців і продавців взаємодіяти, а компанії

здійснювати міжнародні торгівельні і фінансові опе#

рації. В багатьох випадках ці обмеження спричиняють#

ся саме успіхом компаній, що діють на основі інтерне#

ту, оскільки уряди прагнуть повторити їх успіх, засто#

совуючи цифрову версію індустріальної політики для

секторів, що формуються або розвиваються, викорис#

товуючи захист вітчизняних інтернет#компаній від іно#

земної конкуренції. Ці торгівельні обмеження інтернет#

діяльності включають спрямування трафіку на вітчиз#

няні компанії, блокуючи певні сайти або обмежуючи

інтернет#доступ таким чином, щоб місцеві споживачі

зверталися до альтернативних сайтів, як правило, до

сайтів вітчизняних компаній.

Ці обмеження інтернету також дуже часто є неяс#

ними, важко зрозумілими і адмініструються у довільний

і непрозорий спосіб. Наприклад, іноземна компанія

може не здогадуватися, що доступ до її вебсайту за#

блоковано. Іноземні інтернет#провайдери, як правило,

також не мають інформації про те, якими критеріями

користуються уряди при визначенні причини, з якої буде

заблоковано сайт. Це створює ризик того, що доступні

сайти або інтернет сервіси може бути заблоковано зне#

нацька, що ускладнює ведення онлайн#бізнесу, оскіль#

ки переривання доступу до сайту чи сповільнення його

роботи відштовхує клієнтів, спонукаючи їх використо#

вувати інший (як правило, вітчизняний) онлайн#бізнес.

Ці обмеження негативно впливають на продажі, на рек#

ламні бюджети, а також на характер і обсяг міжнарод#

ної торгівлі. Крім того, дедалі більш розповсюдженою

стає практика з боку урядів заохочення бізнесу до роз#

міщення засобів збереження даних на території держа#

ви, де ведеться діяльність. У багатьох випадках це

збільшує собівартість послуг, що залежать від потоків

даних, таких, наприклад, як хмарні сервіси.
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Крім того, доступ урядів до даних, що зберігаються

на території країн, де надаються послуги, знижує ба#

жання бізнесу та пересічних споживачів надавати пер#

сональні дані та використовувати хмарні сервіси. В ок#

ремих випадках це призводить до того, що надавачі та#

ких послуг покидають ринок, залишаючи ведення цьо#

го бізнесу місцевим компаніям, які можуть надавати

менш ефективні послуги, що може зменшувати їх

здатність до конкуренції на місцевому та глобальних

ринках.

У ХХ ст. поширеною була думка, що розповсюджен#

ня Інтернету до таких країн з авторитарним режимом,

як Куба, Північна Корея та Китай сприятиме встановлен#

ню більш демократичних режимів у цих країнах. Хоча

уряди Куби та Північної Кореї одразу виступили проти

цього руху, Китай вирішив скористатися становищем та

стати світовим центром виробництва пристроїв, що бу#

дуть надавати доступ в Інтернет для всього світу. У 2000 р.

Міністерством громадської безпеки КНР було запуще#

но проект "Золотий щит", більш відомий сьогодні як

"Great Firewall", адже уряд прагнув поєднати місцеві

інновації з іноземними інвестиціями, позбавившись при

цьому монополії партії на інформацію. Фактично ж бло#

кування низки сторінок, пов'язаних з окупацією Тибету

та подіями на площі Тяньаньмень, переросло згодом в

справжнє протистояння між мережею КНР і веб#сайта#

ми світових компаній. Заборона у 2009 р. Facebook,

Twitter та Youtube, що просто не можуть діяти в країні

без застосування цензури, стало логічним продовжен#

ням проекту. З того часу список заборонених сайтів

лише зростає: навіть відправка файлів через Google

Drive є недоступною для китайських користувачів. При

цьому важко виміряти негативний вплив торговельних

бар'єрів КНР на американські компанії [13].

Не викликало сумнівів, що встановлення ввізного

мита на алюміній адміністрацією Д. Трампа, яка визна#

вала імпорт алюмінію загрозою національній безпеці

країни, або скорочення експорту рідкоземельних ме#

талів урядом Б. Обами підпадало під визначення торго#

вельної війни з КНР. При цьому ігнорувалось, що фак#

тично головними перешкодами торговельної лібералі#

зації між країнами є цифрові технології, і найбільше

страждають від обмежень з боку китайської сторони

саме Google, Facebook, Microsoft та ще ціла низка тех#

нологічних компаній з ринковою капіталізацією в декіль#

ка мільярдів доларів. За даними Statista, якщо у 2006 ро#

ці три з топ#шести компаній за ринковою капіталізацією

належали до нафтогазового сектору (ExxonMobil, BP,

Royal Dutch Shell), 1 — до фінансового (Citigroup), 1 —

була прикладом конгломерату (General Electric), і лише

Microsoft — єдиний представник технологічного секто#

ру, то у 2016 р. 5 з топ#6 компаній за ринковою капіта#

лізацією (Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook)

належать до технологічного сектору, при цьому їх вар#

тість зросла вдвічі [14]. Водночас у відповідь не було

вжито відповідних заходів ні з боку уряду, ні з боку са#

мих американських компаній, для яких Tencent, Alibaba,

Baidu вже є серйозними конкурентами на китайському

ринку. Головною загрозою для глобальної мережі на#

разі є наслідування іншими країнами прикладу КНР та

передача державі контролю за інформацією та досту#

пом в Інтернет.

Обмеження торгівлі послугами не є настільки чітки#

ми, як обмеження щодо товарів, адже послуги можуть і

далі надаватися, але бути нижчої якості або надаватися

з перебоями. Однак вплив таких обмежень є очевидним.

Наприклад, Google, який ще у 2010 р. контролював 40%

пошукового ринку КНР, був змушений залишити краї#

ну, і сьогодні 80% пошукових запитів проводиться че#

рез китайську систему Baidu [13]. Зі вступом КНР до СОТ

у 2001 р. США неодноразово подавали позови проти

Китаю та виграли декілька справ, але всі вони стосува#

лися продуктів, а не послуг: наприклад, позов у грудні

2016 року з приводу квот на пшеницю, рис та кукурудзу

або позов щодо блокування ввозу американських

автозапчастин.

У першу чергу, це пов'язано з відсутністю належно#

го регулювання ринку цифрових послуг. Потенціалом

до зміни ситуації у світовій торгівлі володіло Транс#Ти#

хоокеанське партнерство (ТТП), бо розділ, присвячений

електронній торгівлі, виступав головним кроком до ство#

рення нових правил регулювання цифрової торгівлі.

Вихід США з ТТП вже став втраченою можливістю для

американських компаній створити систему глобально#

го регулювання ринку електронних послуг та отримати

шанс виходу на китайський цифровий ринок. Проте є

надія, що інші 11 членів партнерства зможуть створити

нову світову норму для КНР та інших країн і визначати#

муть майбутній напрямок роботи для СОТ. З іншого

боку, саме американські цифрові гіганти — Google,

Facebook, Amazon, Microsoft та Apple — контролюють

відкритий Інтернет в світі, в той час як в КНР аналогом

Google є Baidu, а Tweeter — Weibo. Через закритість

ринку китайські компанії змогли заполонити внутрішній

ринок за відсутності конкуренції, і тепер Tencent, Baidu,

Alibaba є цифровими гігантами КНР і такими, хто про#

суває інновації на світовому рівні.

Такий вид протекціонізму як форма економічного

розвитку не є новою, те ж саме робила Японія у відно#

шенні автомобільної промисловості. Однак протекці#

оністські заходи діють до тих пір, поки ринок не ство#

рює додаткових перешкод. Японія не могла захищати

автомобільну промисловість вічно, і у 1981 р. країна

була вимушена прийняти квоти, що обмежували вільний

експорт автомобілів до США. Втім, на той момент

японські компанії вже досягли такого рівня, що могли

конкурувати з американськими та європейськими авто#

виробниками. Так, саме завдяки політиці протекціоніз#

му Тойота є сьогодні найбільшим автовиробником у

світі. Ту ж модель застосовувала і Корея у відношенні

автомобільної промисловості та таких технологічних

компаній, як Samsung і LG. Країни, що не дотримували#

ся політики протекціонізму, отримали і відповідні ре#

зультати: наприклад, малайзійський автовиробник

Proton у 2016 році придбала китайська компанія.

Серед нещодавніх новацій КНР в інформаційній

сфері можна назвати застосування ще більш жорстких

заходів: заборона використання VPN та новий закон

щодо кібербезпеки. Також Китаєм було введене понят#

тя "Інтернет#суверенітет" для опису його власної ідео#

логії щодо регулювання Інтернету [15]. Згідно з нею,

кожна країна може приймати самостійні рішення щодо

функціонування всього цифрового простору на її тери#

торії. Головною проблемою в контексті захисту інфор#
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мації є те, що переважна більшість законодавчих актів

були створені ще за часів, коли не існувало Інтернету в

його сучасному вигляді, а тому і не було враховано

широку комерціалізацію кіберпростору. З відміною у

2006 р. Директиви про збереження даних, запроваджен#

ням програми захисту конфіденційності ЄС#США та Ге#

нерального регламенту щодо захисту інформації

(GDPR), ЄС створив базу для захисту інформації та прав

своїх громадян.

Питання виникли щодо гармонізації країнами#чле#

нами ЄС внутрішнього законодавства згідно з постано#

вою Європейського Суду від 2014 р. Особливо це сто#

сується регулювання захисту інформації у Великій Бри#

танії в контексті виходу з ЄС. Деякі уряди досі не розу#

міють механізму застосування прийнятих змін на внут#

рішньому рівні. Серед найгучніших справ — вимога

Міністерства юстиції США у 2016 р. до Microsoft нада#

ти адреси електронної пошти всіх користувачів за ме#

жами США і передача цього питання на розгляд Апеля#

ційного суду США. Зважаючи на вимоги конфіденцій#

ності з боку європейського законодавства, ситуація

може закінчитися або дотримання регулювань захисту

інформації, або виходом Microsoft з ринку ЄС, або то#

тальним призупиненням обміну інформацією між ЄС та

США.

Впровадження GDPR для європейських компаній

матиме неоднозначні наслідки. Так, згідно з досліджен#

ням компанії Dell, проведеним у 2016 р., 97% компаній

не мають плану щодо використання регламенту. Ще

одним варіантом покращення захисту даних є введення

ePrivacy регулювань. Загалом же запровадження єди#

них стандартів захисту інформації в ЄС можна розгля#

дати також як новий інструмент стимулювання промис#

лової політики та прояв політики неопротекціонізму.

Так, ЄС може встановити штрафи у розмірі 500 тис. євро

за кожний випадок передачі персональної інформації

громадян ЄС без належного надання дозволу Євро#

пейського суду. Загрозу складає і можливе витіснення

американських компаній з ринку ЄС, наслідуючи при#

клад РФ у її забороні LinkedIn у 2016 р.

Розглянуті приклади дозволяють нам інтерпретува#

ти цифровий неопротекціонізм як дієвий інструмент

максимізації переваг цифрової економіки, під якою ро#

зуміються матеріальні ресурси для створення, розши#

рення і покращення інфраструктури кіберпростору, за

рахунок використання потенціалу кіберсили — здат#

ності цифрової економіки впливати на події з метою

отримання користі від них.

Обговорення проблеми цифрового неопротекціон#

ізму прогнозовано визнаватиметься у ХХІ ст. ключовим

питанням, що стосується світової торгівлі. Становлен#

ня дієвих та прихованих інструментів цифрового нео#

протекціонізму, який перетинається з інноваційним та

інформаційним неопротекціонізмом, відбувається в та#

кий спосіб, що складно відокремити форми прояву кож#

ного з них через комбінований характер взаємодії

інформації та інновацій в еру цифрової економіки. Інно#

ваційно#інформаційно#цифровий неопротекціонізм

швидко перетворюється на джерело суперечок між дер#

жавами, про що свідчать вражаючі цифри: з 2012 року

через зміни у законодавстві зафіксовано понад

1000 юридичних кейсів стосовно компаній, які торгують

онлайн [16]. При цьому як США, так і ЄС офіційно виз#

нають необхідність захисту даних та інформації, але за#

суджують при цьому використання інформаційного та

цифрового протекціонізму [17].

За словами Г. Лінча [18], "цифровий та інновацій#

ний протекціонізм — це нове "обличчя" старої пробле#

ми". Комісія США з міжнародної торгівлі (USITC) під

цифровим протекціонізмом пропонує розуміти бар'єри

або перешкоди для цифрової торгівлі, включаючи цен#

зуру, фільтрацію, локалізаційні заходи та регулювання

з метою захисту приватності. Інформаційний неопротек#

ціонізм матиме однозначно обмежувальний вплив на

міжнародний бізнес, перешкоджаючи інноваціям та при#

зводячи у підсумку до зростання витрат на торгівлю і

обмеження світової торгівлі. Для країни, яка впровад#

жує інструменти інформаційного та цифрового неопро#

текціонізму, основною інтенцією стає захист своїх інте#

ресів та національного цифрового ринку, втім позитивні

ефекти такого кроку обмежуються горизонтом корот#

кострокової перспективи, оскільки така країна стає вик#

люченою з потоків інформації та світової торгівлі (див.

табл. 2).

Таблиця 2. Приклади використання окремими країнами інформаційно�цифрового
неопротекціонізму

Джерело: систематизовано автором.

Країна Характеристика поточного стану використання інформаційного неопротекціонізму та форми його прояву 
Китай 
 

Традиційно найбільш активно цифровий протекціонізм застосовує Китай. Розвинені країни продовжують ставати 
об’єктами створених ним перешкод 

США 
 

Намагаються зберегти свою домінуючу роль в Інтернеті, але відходять на другий план, зважаючи на все більше 
включення країн, що розвиваються, до Інтернет-економіки. У цьому зв’язку актуалізується впровадження 
інструментів цифрового протекціонізму 
Намагаються знижувати прояви застосування інформаційного неопротекціонізму (або принаймні стверджують про 
це) за допомогою укладання РТУ з іншими країнами 
Свідомо йдуть на конфлікти з Канадою, адже законодавство обох країн передбачає дискримінацію іноземних 
постачальників послуг ІКТ 

ЄС 
 

Використовує цифровий протекціонізм по відношенню до країн, що не є членами ЄС (наприклад, по відношенню 
до американських Інтернет компаній – Facebook та ін.) 
Ініціює створення Єдиного цифрового ринку. Його метою, серед іншого, є усунення бар’єрів між країнами-
членами, але зараз все ще існують бар’єри і всередині ЄС. Наприклад, Німеччина достатньо активно використовує 
цифровий протекціонізм, оскільки ця країна спеціалізується на виробництві, а Інтернет-економіка країни розвинена 
достатньо слабо. Деякі європейські експерти переконані, що Єдиний цифровий ринок створюється ще й для того, 
щоб завдавати удару бізнесу країн, що не є членами ЄС [20] 
Достатньо жорстке регулювання Інтернет-економіки в ЄС змушує стартапи переміщуватися, серед іншого, до 
Кремнієвої долини, оскільки регулювання в США є більш м’яким [21] 
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Вплив інформаційного неопротекціонізму не об#

межуватиметься "новою економікою" (електронною

комерцією та галузями, безпосередньо пов'язаними

з Інтернет#економікою) але і здійснюватиметься на

"стару економіку" та всі інші галузі — сектори вироб#

ництва, енергетики, сільського господарства тощо. У

виробничому секторі дуже вагомим стає цифровий

компонент: наприклад 3D друк покладається на транс#

кордонні потоки інформації та дослідження з вели#

кими обсягами даних [19]. Цифровий простір, що, за

визначенням, не може мати централізованого уряду,

до якого не застосовуються міжнародні стандарти та

політики доступу і використання, змінює саму приро#

ду Інтернету. Попри те, що країни все більше намага#

ються підпорядкувати собі Інтернет#мережу з метою

досягнення національних стратегічних цілей, цифро#

вий простір унеможливлює використання експансій#

них методів зразка ХІХ ст., що передбачають бороть#

бу за вже зайняті ніші на технологічному ринку, на#

томість пропонуючи використання переваг від його

розширення.

Поняття "цифрова потужність" синтезує в собі зміс#

товні характеристики вище наведених термінів цифро#

вої економіки (зокрема, розмір ринку) та кіберсили

(кібербезпека та кібратаки). Згідно з концепцією "Нової

Великої гри", перша хвиля цифрових інновацій пройш#

ла повз Європу, адже жодна європейська компанія не

здатна сьогодні чинити опір американським цифровим

гігантам — соціальним мережам Facebook, Twitter,

Microsoft, LinkedIn або YouTube. Друга інноваційна кри#

за "економіки спільного споживання" (Uber, Airbnb) теж

не отримала належної уваги з боку країн ЄС. Так,

можна говорити і про третю, четверту та п'яту інно#

ваційні хвилі: ринок операційних систем смартфонів,

що поділили між собою Android від Google (86,8%)

та iOS від Apple (12,5%); розширення хмарної інфра#

структури, в якій беззаперечним лідером є Amazon

Web Service (45%); пошукова мережа Google з част#

кою ринку 80—90% для ПК та більше 90% для мо#

більних пристроїв.

Розмір європейських технологічних компаній не

дозволяє їм протистояти американським конкурентам:

ринкова капіталізація 17 американських компаній ста#

новить більше $50 млрд, і лише німецька компанія SAP

відповідає цьому рівню. Щодо стартапів#єдинорогів

(вартість більше $1 млрд), у США налічується 101 така

компанія, у КНР — 36, а у Європі — 18. З іншого боку,

ЄС є конкурентоспроможним у наданні послуг якісного

Інтернет#доступу та є лідером у галузі телекомунікацій

(Ericson, що займає друге місце в світі за часткою на

ринку мобільної інфраструктури, та Nokia охоплюють

більше половини ринку, хоча американські компанії в

цьому секторі не представлені). Більш того, кількість

технологічних компаній у Європі (914) значно вища, ніж

у США (731) та КНР (650), але ринкова капіталізація

більшості цих компаній менше $100 млн [22].

Розуміючи поточну ситуацію, великі європейські

компанії змінюють свої інноваційні моделі, інвестуючи

у вже існуючі стартапи або створюючи їх самостійно.

Таким чином, європейські компанії пропонують новий

тип протекціонізму — інноваційно#цифровий. Така прак#

тика повністю суперечить ідеології Силіконової Доли#

ни: якби Airbnb на початку своєї діяльності створив

спільну компанію з Marriott або якби Uber почав співпра#

цювати з Yellow Cab, сумнівно, що ці компанії досягли

б наявного нині результату.

 Робоча група Європейської Ради з питань цифро#

вої потужності дійшла таких висновків [23]:

1. Набуваючи цифрової потужності, Європа має

не протистояти технологічній силі США, а створюва#

ти компанії відповідного рівня та шукати сфери по#

тенційного партнерства, використовуючи потенціал

інноваційного та цифрового протекціонізму, навіть

визнаючи загрози встановленим трансатлантичним

відносинам.

2. Цифрова потужність у геоекономічному вимірі

носить вкрай фрагментарний характер: немає чіткого

зв'язку між цифровою потужністю та цифровою еконо#

мікою. Інтернет#компанії є переважно транснаціональ#

ними, і американські технологічні компанії не сприяють

зовнішній політиці США, а вимушені пристосовуватися

до національного законодавства різних країн для ви#

ходу на їх внутрішній ринок.

3. Американські компанії і надалі залишатимуться

лідерами галузі завдяки збільшенню витрат, розширен#

ню інновацій та випередженню конкурентів (шляхом

використання інструментів інноваційного неопротек#

ціонізму).

4. Викликом є баланс між інноваціями та конкурен#

цією. Великі компанії для просування інновацій хочуть

співпрацювати зі стартапами, які, в свою чергу, прагнуть

незалежності.

5. Цифровий простір сприймається як арена для

конкуренції, а тому питання полягає в тому, чи відбу#

деться політизація Інтернету або деполітизується циф#

ровий простір.

ВИСНОВКИ
Cучасна мережева, економічна система GAFAno#

mics, поштовхом до розвитку якої був уcпіх таких ком#

паній, як Google, Amazon, Facebook і Apple, і до складу

якої також входять "Unicorns" — китайські високотех#

нологічні компанії та інші компанії, комп'ютерні техно#

логії, запроваджені якими, істотно модифікують існу#

ючі міжнародні бізнес#моделі, продукує запит на нові

інструменти своєї експансії — цифровий і інформацій#

ний неопротекціонізм.

На відміну від старих, традиційних компаній, ком#

панії GAFAnomics є мережевими. В класичній еко#

номіці, потік вартості відбувається від постачаль#

ників сировини до компаній, які переробляють цю си#

ровину у готові товари і, зрештою, продають їх спо#

живачам. У мережевій економіці,  вартість ство#

рюється колоподібним шляхом: вся вартість, яка

створюється споживачами або виробниками, "захоп#

люється", перетворюється і перерозподіляється за#

цікавленим сторонам. Найчастіше останні комбіну#

ють можливості, що надає поєднання інформації та

цифри.

З одного боку, цифровий простір унеможливлює

використання експансійних методів зразка ХІХ ст., що

передбачають боротьбу за вже зайняті ніші на техноло#

гічному ринку, натомість пропонуючи використання пе#

реваг від його розширення. З іншого боку, бар'єри на
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шляху потоків даних/інформації володіють потенціа#

лом фрагментації цифрової економіки, а отже, здатні

призвести до зростання цін на товари і послуги, вироб#

ництво яких залежить від таких потоків.

За сутнісними ознаками використання інстру#

ментів інформаційного та цифрового неопротекціон#

ізму повністю відповідає ідейним засадам політики

економічного патріотизму, адже критичне за політи#

ки економічного націоналізму визначення резидент#

ності компанії, діяльність якої інституційно підтри#

мується, тут не піднімається. У геоекономічному

вимірі резидентність носить вкрай фрагментарний

характер: немає чіткого зв'язку між цифровою потуж#

ністю та цифровою економікою. Інтернет#компанії є

переважно транснаціональними, і американські тех#

нологічні компанії не сприяють зовнішній політиці

США, а вимушені пристосовуватися до національно#

го законодавства різних країн для виходу на їхній

внутрішній ринок.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Активність бізнес#середовища, трансформаційні

процеси, що відбуваються під випливом зростаючих

темпів глобалізації актуалізують потребу оперативного

реагування на фактори, що є визначальними у функціо#

УДК 517:338.242

С. П. Ковальчук,
к. е. н., старший викладач кафедри обліку та оподаткування,
Вінницький торговельноGекономічний інститут КНТЕУ

ФАКТОРНІ СИСТЕМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ
АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

S. Kovalchuk,
PhD. In Economics, senior lecturer of the department of Accounting
and Taxation Vinnitsa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

FACTORY SYSTEMS AS AN ELEMENT OF ANALYTICAL PROVISION OF FINANCIAL
MANAGEMENT

У статті обгрунтовано актуальність удосконалення аналітичного забезпечення фінансового
менеджменту шляхом використання факторних систем. Відображено двофакторні системи, які
утворюються на основі відносних показників, а чинниками виступають абсолютні показники.
Вказано на доцільність удосконалення факторних систем шляхом введення до них відносних
показників. Побудовано структурну модель трансформації факторних систем. Представлено
детерміновані факторні системи, які рекомендовано використовувати як елемент аналітично�
го забезпечення фінансового менеджменту. Факторні системи побудовані із використанням
алгоритму розширення. Відзначено переваги використання багатофакторних систем. Також
вказано на недоліки трансформованих та розширених факторних систем, серед яких: враху�
вання обмеженої кількості факторів, часова обмеженість, недостатня об'єктивність, супереч�
ливість. Вказано на можливість часткового усунення зазначених недоліків. Для цього доцільно
використовувати стохастичні факторні системи.

The article substantiates the relevance of improving the analytical support of financial management
through the use of factor systems. Two�factor systems, which are formed on the basis of relative
indicators, are shown, and absolute factors serve as factors. It is indicated on the expediency of
improving factor systems by introducing relative indicators to them. Structural model of
transformation of factor systems is constructed. The presented deterministic factor systems, which
are recommended to be used as an element of analytical support of financial management. Factor
systems are constructed using the expansion algorithm. The advantages of using multi�factor systems
are noted. It also points out the disadvantages of transformed and advanced factor systems,
including: the limited number of factors, time constraints, insufficient objectivity, contradictions. It
is indicated on the possibility of partial elimination of these shortcomings. For this purpose it is
expedient to use stochastic factor systems.

Ключові слова: аналітичне забезпечення, абсолютні показники, відносні показники, фактори, факторні

системи, фінансовий менеджмент.

Key words: analytical support, absolute indicators, relative indicators, factors, factor systems, financial

management.

нуванні суб'єктів підприємницького середовища. Фак#

торний аналіз виступає інструментом математичної

формалізації вивчення взаємозв'язків та впливів явищ і

процесів економічного середовища. Розгляд факторних

систем як елемента аналітичного забезпечення фінан#
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сового менеджменту спрямовується на

підвищення якості теоретичного обгрун#

тування аналітичної діяльності з метою

збільшення рівня її інформативності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання факторних систем як еле#

мента аналітичного забезпечення досить

активно вивчається в сучасній еко#

номічній науковій літературі, хоча ів

різних термінологічних інтерпретаціях.

Значна кількість праць присвячена дос#

лідженнютеоретичних основ та методів

опрацювання факторних си#

стем [1— 4]. Науковці вивча#

ють моделі факторного ана#

лізу як прості так і трансфор#

мовані [3; 1; 4]. Так, Ющенко

Р.О. представляє факторну

систему коефіцієнта покрит#

тя шляхом розкладання двох

основних чинників на скла#

дові елементи, що дозволяє

утворити багатофакторну си#

стему, фактори в якій вира#

жені абсолютними показни#

ками [4, с. 160]. Г.В. Кошель#

ок та ін. демонструють алго#

Рис. 1. Структурна модель трансформації
факторних систем

Рис. 2. Рівні формування факторних систем

Таблиця 1. Типові двофакторні системи аналітичного забезпечення фінансового менеджменту
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ритм формування багатофакторної системи на основі

моделі "DuPont" [2, с. 364] та багатофакторної моделі

дефіцитного грошового потоку [3, с. 166]. Враховуючи

наявні напрацювання у досліджуваній предметній об#

ласті, все ж існує потреба представлення алгоритмуу#

досконалення і розширення факторних систем та демон#

страції методики їх формування.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Центральне завдання даної публікації полягає у

представленні факторних систем як елемента аналітич#

ного забезпечення фінансового менеджменту, що фор#

муються із застосуванням різних способів трансфор#

мації вихідних, двофакторних систем.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналітичне забезпечення фінансового менеджмен#

ту доцільно формувати в управлінських цілях і викори#

стовувати для реалізації інформаційної функції. В су#

часних умовах інформаційного перенасичення в еконо#

мічних системах та багатоваріантності управлінських

рішень застосування елементарного аналізу на рівні

оцінки абсолютних та відносних показників є недо#

Таблиця 2. Факторні системи аналітичного забезпечення фінансового менеджменту
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статнім для повного представлення сформованої фінан#

сово#господарської ситуації. Аналітичне забезпечення

фінансового менеджменту потребує удосконалення

шляхом формування та використання в його складі фак#

торних систем.

У сучасній науковій літературі в більшості ви#

падків вживається поняття факторних моделей [1; 2;

4]. Факторний аналіз зводиться до моделювання ба#

гатофакторної моделі, сутністю якої є утворення ма#

тематичної залежності між факторами [1, с. 362]. По#

няття факторної системи зустрічається суттєво рідше

[3, с. 160].

Використання поняття системи пояснюється ак#

центуванням уваги на взаємозв'язках між фактора#

ми та можливостях їх переорієнтації, трансформації

і перенесення на сукупність інших чинників нижчого

порядку, що визначають кількісні та якісні характе#

ристики факторів вищого порядку, які мають безпо#

середній зв'язок із результативним показником. Мо#

дель більшою мірою характеризує спосіб спроще#

ного, формалізованого представлення економічних

явищ за допомогоюрізних знаків. У зв'язку із потре#

бою удосконалення аналітичного забезпечення фі#

нансового менеджменту шляхом трансформації від#

носних показників доцільніше використовувати по#

няття система.

Структурна модель трансформації формул віднос#

них показників у багатофакторні системи представле#

на на рисунку 1.

Аналітичне забезпечення фінансового менедж#

менту грунтується на системі показників, які за свої#

ми характеристиками є досить диференційованими.

Розширення комплексу зазначених показників мож#

ливе із використанням факторних систем як інстру#

ментуїх взаємозв'язку. Факторні системи передбача#

ють двосторонній зв'язок — один результат взає#

модіє із сукупністю факторів. За таким принципом по#

будовані факторні системи як детермінованого типу

(жорсткі взаємозв'язки, так і стохастичного типу

(ймовірнісні взаємозв'язки). В обох випадках група

показників, що відображають різні характеристики

досліджуваного явища протиставляється одному по#

казнику, якийпредставляє узагальнюючу характери#

стику об'єкта дослідження.

Ускладнення аналітичного забезпечення фінансо#

вого менеджменту із використання факторних систем

доцільно починати із початкового рівня (рис. 2), що

грунтуватиметься на елементарному інструментарії,

Продовження таблиці 2.



17

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

в якості якого розглядаються одиничні відносні по#

казники, які формуються шляхом співставлення ок#

ремих, абсолютних вимірників об'єкта аналізу. Вико#

ристання цього способу дозволить сформувати дво#

факторрні системи аналітичного забезпечення фінан#

сового менеджменту.

Розрізняють детермінований факторний аналіз та

стохастичний факторний аналіз. Щоб визначити

ступінь впливу чинників нарезультативний показник,

варто з'ясуватизв'язок між ними. Взаємозв'язок між

факторами та результативним показником може бути

функціональним або ймовірнісним (кореляційним).

Залежно від цього обираються відповідні прийоми

аналізу [1, с. 362].

По відношенню до зазначених вищедвофактор#

них систем доцільно використовувати методи детер#

мінованого факторного аналізу, серед яких найпо#

ширенішими виступають метод ланцюгових підста#

новок (передбачає розрахунок умовних показників

на основі яких визначаються показники впливу фак#

торів на результат), метод абсолютних різниць (грун#

тується на використанні абсолютних відхилень дос#

ліджуваного фактора), відносних різниць (грунтуєть#

ся на використанні відносних відхилень досліджува#

ного фактора).

Типові приклади двофакторних систем, представ#

лені в таблиці 1.

Двофакторні системи дозволяють визначити

вплив лише двох чинників, що виражаються абсолют#

ними величинами. Це суттєво обмежує рівень інфор#

мативності моделі в частині її відповідності реаль#

ному явищу, що моделюється. Всі процеси фінансо#

во#господарської діяльності в мікроекономічних си#

стемах тісно взаємопов'язані. Відповідно, відносні

показники, що виражають інтенсивність та ефек#

тивність даних процесів взаємопов'язані та залежні

одне від одного. Це обумовлює потребу розширен#

ня факторних систем та введення в їх склад нових

чинників, що виражаються відносними показниками

та є більш інформативними з точки зору управлінсь#

ких потреб.

Розширення детермінованих факторних систем

можна проводити із використанням способів їх моди#

фікації (розширення, подовження), або шляхом заміни

одного фактора на групу чинників, які впливають на ньо#

го (табл. 2).

Представлені факторні моделі в більшості ви#

падків грунтуються на відносних показниках як чин#

никах, що визначають результат. Це дозволяє про#

стежити взаємозв'язок якісних характеристик діяль#

ності підприємства та удосконалити управлінські рі#

шення в рамках фінансового менеджменту підпри#

ємства.

Разом з тим, варто відзначити, що використання де#

термінованих факторних систем (табл. 1 і 2) має ряд

обмежень, серед яких:

— повне нівелювання впливу інших чинників, понад

ті, що включені до системи (моделюється ситуація, за

якої включені до системи чинники в сукупності забез#

печують стовідсотковий вплив на результативний показ#

ник, а не враховані фактори здійснюють нульовий

вплив);

— часова обмеженість (при аналізі до уваги береть#

ся зміна показників: як факторів, так і результату, у двох

суміжних періодах);

— підвищення необ'єктивності по відношенню до

економічних процесів, яке обумовлюється тим, що не#

досконалі факторні моделі накладаються одна на одну,

тим самим знижуючи реальність результатів їх дослід#

ження;

— виникнення ситуації, коли два показники ефек#

тивності, або інтенсивності є взаємооберненими, що в

окремих випадках не має логічного пояснення.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, факторні системи як елемент аналі#

тичного забезпечення фінансового менеджменту спря#

мовуються на вивчення впливу факторів на економічні

явища та процеси. Удосконалення факторних систем

шляхом збільшення в них кількості чинників, що вира#

жаються відносними величинами дозволяє розширити

інформативність факторного аналізу. Одночасно, такі

системи мають ряд недоліків. Одним із способів їх усу#

нення є формування стохастичних факторних систем,

на що спрямовуватимуться подальші дослідження.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Активізація розвитку фінансового ринку як рушія соці#

ально#економічного поступу цілком закономірно відно#

ситься до головних пріоритетів України на шляху її про#

гресу і рівноправної інтеграції у світову спільноту. Обра#

ний вектор вимагає підвищеної відповідальності щодо по#

точних параметрів розвитку фінансового ринку, водночас

вони не можуть бути віддільними від їх стратегічного ба#

чення. Саме останнім визначаються не просто межі функ#

ціонування фінансового ринку, а головне   потенціал його

розвитку для формування нових альтернатив, чого по#

стійно вимагає сучасний глобалізований і нестабільний світ.

Відтак визначення стратегічних напрямів розвитку фінан#

сового ринку постає актуальним науково#практичним зав#

данням, від розв'язання якого залежить набуття систем#

них якостей багатьма складовими соціально#економічно#
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го середовища. Взаємозалежне поєднання таких процесів,

у свою чергу, потребує відповідного науково#методоло#

гічного забезпечення, оскільки втрата узгодженості між та#

ким забезпеченням і економічними реаліями здатна при#

звести до нездатності фінансового ринку вирішувати і

внутрішні завдання, і відповідати на зовнішні виклики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Різноманітним проблемам розвитку фінансового рин#

ку присвячено багато наукових праць відомих вчених, які

зробили виключно вагомий внесок у багатоаспектну роз#

будову національного фінансового ринку. Серед них

Л. Алєксєєнко, Л.Волощенко, Н. Внукова, Ю. Коваленко,

О. Лактіонова, Т. Майорова, В. Міщенко, С. Науменкова,

С. Онишко, В.Опарін, О. Сохацька, К. Стрижиченко,
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Н. Шелудько, І. Школьник, В. Федосов, А. Чухно, С. Юрій

та інші.

Втім, дестабілізоване відомими чинниками функ#

ціонування національної економіки в сукупності з об'єк#

тивно притаманними їй рисами нестабільності, зміна ваго#

мості окремих факторів економічного зростання, вкотре

вимагають переоцінки ряду теоретичних положень, пере#

орієнтації форм і методів їх втілення в реальних умовах

залежно від нових пріоритетів та завдань, а також векторів

стратегічного розвитку. Зазначений діалектичний підхід

вимагає уточнення і конкретних напрямів функціонування

фінансового ринку та сприятиме встановленню його і су#

часної, і стратегічної траєкторії розвитку. При цьому, як

обгрунтовано звертається увага фахівців, важливо врахо#

вувати й те, що поведінка фінансового ринку в умовах роз#

витку новітніх тенденцій та використання нових фінансо#

вих інструментів не завжди матиме виключно ознаки про#

гресивності, а тому важливо враховувати можливість не#

рівноважних зворотних зв'язків, втілених в отриманні знач#

них ризиків [1, c. 125]. Це також актуалізує визначення

адекватної стратегії як комплексної проблеми, що потре#

бує грунтовних теоретико#методологічних розвідок.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — на основі відповідних наукових узагаль#

нень розкрити джерела теоретико#методологічного забез#

печення стратегічних напрямів розвитку фінансового рин#

ку у контексті актуальних потреб сучасності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У першу чергу, зупинимо увагу на двох словосполучен#

нях, що формують назву цієї статті, а саме: стратегічні на#

прями та методологічне забезпечення, зважаючи вже на

те, що саме вони власне і визначають становлення, і дже#

рела функціонування та розвитку фінансового ринку. При

цьому, узагальнюючи різні точки зору щодо поняття фінан#

сового ринку, будемо виходити, по#перше, із визначеного

нами його трактування як механізму торгівлі на окремих,

але пов'язаних ринках конкретними видами фінансових

активів під впливом попиту і пропозиції на них, обов'язко#

вими атрибутами якого є чіткі правила торгівлі, наявність

професійних учасників та розвинена інфраструктура, яка

забезпечує мінімальні витрати і максимальну надійність

укладання угод [2, c. 43] та, по#друге, із його ролі в соці#

ально#економічному поступі як рушія цього поступу. На

наш погляд, такий підхід є проявом реалізації прямих і зво#

ротних зв'язків у системі економічних відносин, які фор#

мують фундаментальну основу при визначенні стратегіч#

них напрямів розвитку, й зокрема фінансового ринку, для

повноцінного виконання ним своєї багатопланової ролі із

збереженням при цьому фінансової стабільності у фінан#

совому секторі та економіці в цілому.

Виходячи із найбільш узагальненого трактування стра#

тегії як загального плану досягнення поставлених цілей,

сутність стратегічного розвитку пов'язується з комплексом

різнопланових заходів, спрямованих на забезпечення

стійкості та конкурентоспроможності в довгостроковій

перспективі. Поняття "напрям", згідно з тлумачним слов#

ником української мови, — це шлях розвитку (діяльності),

спрямованість якоїсь дії, явища [3, c. 296]. Відтак зміст

поняття "стратегічні напрями" можна розглядати як конк#

ретний шлях розвитку, яким слід рухатися з тим, щоб до#

сягти в кінці стратегічного періоду, а також на його про#

міжних етапах поставлених цілей у всіх сферах діяльності.

Водночас не можна упускати з поля зору й те, що стра#

тегія — це фактично основа та одночасно інструмент фор#

мування й проведення змін, зазвичай прогресивних, у на#

прямах розвитку, діяльності. Наприклад, розрізняють такі

види стратегічних змін: зміни цілей і стратегії, зміни щодо

персоналу, зміни параметрів продукції та послуг, зміни

технологічних процесів [4, c. 677—680]. У такому контексті

стратегію важливо розглядати і як механізм створення

потенціалу змін. Останнє бачення, на нашу думку, не лише

не суперечить, але й постає необхідним для забезпечення

системності відображення сутності даного поняття. Його

значимість у тому, що подібне розуміння дещо по#новому

налаштовує наповнення взятого стратегічного курсу, а саме

на формування і реалізацію резервів розвитку, що зали#

шилися недовикористаними у попередніх періодах. Роз#

виток можливостей будь#яких феноменів економічного

життя, а особливо тих, що перебувають на етапах станов#

лення, до яких можна віднести й національний фінансо#

вий ринок, є особливо значимим, а тому стратегічні напря#

ми його розвитку мають наближати такий розвиток до про#

дуктивного використання його потенціалу.

Подібна постановка проблеми потребує формулюван#

ня методологічно значимих положень щодо її розв'язання.

Мова йде про вироблення чіткої системи наукових поглядів

щодо сучасних напрямів розвитку фінансового ринку.

Адже відповідні знання, з одного боку створюють реальні

передумови для передбачення майбутнього, а з іншого —

допомагають виявляти межі і напрями можливого свідо#

мого втручання в процеси якісних змін та відповідні при#

кладні механізми [5, c. 49—50]. Це набуває особливої зна#

чимості з огляду на визначальне місце фінансового ринку

у фінансовій системі, диспропорції якої, як зазначають

науковці, "…наприкінці першого десятиліття ХХІ ст. пере#

творилися у визначальне поняття для характеристики ста#

ну світового соціально#економічного розвитку [6, c. 97].

Функціонування переважно з метою накопичення надпри#

бутків, ігнорування забезпечувальної функції фінансово#

го ринку як інвестиційного каталізатора призводять до

того, що ступінь його позитивного впливу на економіку за#

лишається недостатнім та вимагає накопичення якісних

елементів в його еволюції, що невіддільне від створення

належної методологічної бази.

Перш ніж перейти до керованого забезпечення на#

прямів стратегічного розвитку фінансового ринку, важли#

во враховувати, що вони є похідними, по#перше, від

фінансів як унікальної системи відносин та державної

фінансової політики, а по#друге, визначаються сутністю й

особливостями фінансового ринку як специфічної сфери

фінансових відносин та як складової фінансової системи.

В методологічній площині ці аспекти логічно мають розг#

лядатися не просто як першочергові кроки дослідження,

але й слугувати концептуальною основою розкриття тео#

ретико#методологічного потенціалу такого дослідження.

Цим визначаються перший і другий рівень дослідження.

Водночас обмеження загальним підходом залишає за по#

лем зору значну область відносин, що виникають у межах

окремих сегментів фінансового ринку та характеризують#

ся їх досить відособленим характером всередині і стосов#

но відносин, що виникають в інших сегментах фінансово#

го ринку як з точки зору цілей, так і форм і методів їх реа#

лізації. Відтак існує та є не менш значимим третій рівень:

це ті об'єктивно притаманні фінансовому ринку зв'язки в

середині фінансового ринку як цілісного утворення та з

іншими секторами економіки, а також зв'язки у складі його

окремих сегментів. Діалектичний розвиток цієї сукупності

зв'язків суттєво модифікує функціонування та розвиток

фінансового ринку. Таким чином, сприяти досягненню

стратегічних напрямів розвитку фінансового ринку необх#

ідно лише на сформованій методологічній основі, що пе#

редбачає грунтовний аналіз відносин між учасниками

фінансового ринку на усіх трьох виокремлених рівнях у їх

взаємозв'язку та взаємозалежності. Тобто шляхом пере#
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ходу від одного рівня відносин до іншого не у їх протис#

тавленні, а в пошуку необхідного компромісу та збалансу#

вання напрямів розвитку як рівнодіючої існуючого та ба#

жаного, сформовані стратегічні напрями розвитку фінан#

сового ринку спрямовуватимуть на розкриття потенціалу

змін (що власне й розкривають сутність стратегії) для пе#

реходу на якісно вищий щабель розвитку у теперішньому

та прогнозному майбутньому.

Далі зупинимося більш предметно на окресленій тео#

ретико#методологічній платформі у розрізі виокремлених

рівнів.

Щодо першого рівня забезпечення напрямів стра#

тегічного розвитку фінансового ринку, важливо, як за#

значено вище, врахування того, що ці напрями є по#

хідними від фінансів як унікальної системи відносин та

державної фінансової політики, слід зазначити таке.

Головне завдання побудови успішної майбутньої Украї#

ни вбачається у створенні надійної економічної систе#

ми, функціонування якої забезпечуватиме високі рівні

національної безпеки й буде спрямоване на зміцнення

конкурентоспроможності країни у глобалізованому

світі через досягнення високої якості життя кожного

громадянина [7, c. 42]. Тому необхідне розроблення

політики розвитку, що неможливе без адекватної

фінансової політики, що грунтується на об'єктивній

сутності фінансових відносин, що в сучасних умовах

зазнають певних перетворень. Зокрема це стосується

витіснення основної функції фінансів, що полягала у

формуванні і розподілі грошових потоків іншою функ#

цією   виробництво фіктивної вартості, що призвело до

багатократного перевищення темпів росту світових

фінансів над темпами реального сектора та наповнен#

ня значної частини фінансових активів не економічною,

а віртуальною фіктивною вартістю [8]. Неврахування

цих процесів при розробці стратегічних напрямів роз#

витку фінансової політики загрожує деструктивними

змінами щодо перспектив розвитку економіки в частині

фінансової спроможності усіх суб'єктів економіки та їх

інвестиційного потенціалу. Разом з тим, сьогодні важ#

ко стверджувати про належний рівень інтеграції між

стратегією розробки фінансової політики та стратегією

регулювання фінансового ринку. Еластичність цих

складових функціонування національної фінансової

системи не знаходить належного втілення при розробці

практичних механізмів функціонування і регулювання

фінансового ринку, а відтак стратегічні напрями його

розвитку не наближають до продуктивного використан#

ня потенціалу даного ринку. За цих причин адекватну

структуризацію державної фінансової політики слід

розглядати серед важливих джерел методологічного

забезпечення стратегічних напрямів розвитку фінансо#

вого ринку.

У контексті методологічного осмислення у межах дру#

гого рівня, що визначається сутністю й особливостями

фінансового ринку як специфічної сфери фінансових

відносин та як складової фінансової системи звертає на

себе увагу актуальність вибору із множини трактувань

фінансового ринку тих, що розкривають зазначені аспек#

ти, а саме підкреслюють природу фінансового ринку як

сфери відносин. В усіх визначеннях фінансовий ринок по#

стає як система відносин, котра забезпечує перетворення

вільних коштів на капітал та подальший його перерозподіл

між учасниками економіки. Це засвідчує роль та можли#

вості фінансового ринку у фінансовому забезпеченні по#

треб держави, населення та інших суб'єктів економіки. Але

позиція по#різному конкретизувати вид і зміст таких відно#

син здатна свідчити про зміни ролі фінансового ринку в

процесі трансформації фінансових відносин зі зміною на#

укових парадигм та реалій розвитку. Відтак методологіч#

но важливим постає висновок про необхідність своєчас#

ного реагування в процесі визначення стратегічних на#

прямів розвитку фінансового ринку на сформовані наукові

та практичні тренди.

Відомо, що фінансові відносини, маючи різноманітні

форми прояву, разом утворюють фінансову систему, кож#

на ланка якої є носієм певних властивих їй фінансових

відносин, що реалізуються у створенні та використанні

відповідних грошових фондів. І хоча, як справедливо заз#

начається, фінансовий ринок не продукує фінансові ресур#

си, але внаслідок його домінуючої ролі в їх акумуляції та

перерозподілі він постає в якості ключової компоненти

фінансової системи [9, с. 10]. Він розглядається в якості

"…своєрідної забезпечувальної (інфраструктурної) скла#

дової фінансової системи, надбудови, за допомогою якої

координується діяльність фінансової системи в цілому,

ланки, де забезпечується трансмісія фінансових ресурсів,

взаємодія суб'єктів специфічних фінансових відносин" [10,

с. 36].

Та обставина, що в Україні фінансовий ринок форму#

вався і розвивався в період трансформації фінансово#еко#

номічної системи в ринкову обумовило його розвиток у

концептуально різних напрямах: і як банкоцентричний, і

як ринково орієнтований. Цим пояснюється фрагмен#

тарність прояву елементів обох моделей, що сьогодні ха#

рактерна вітчизняному фінансовому ринку. Його не мож#

на однозначно і чітко віднести до певної моделі, але є дос#

татньо підстав стверджувати про перехідний характер існу#

ючої моделі, що залишає це питання відкритим на поряд#

ку денному щодо вибору стратегічних напрямів розвитку

фінансового ринку.

Підсумовуючи, слід зазначити, що розгляд фінансо#

вого ринку як складової фінансової системи вимагає вра#

хування принципів її організації та функціонування, зок#

рема в частині конвергенції моделей фінансових систем,

також при розбудові стратегічних напрямів розвитку фінан#

сового ринку

Щодо врахування об'єктивно притаманних фінансово#

му ринку взаємозв'язків і в середині фінансового ринку як

цілісного утворення, і в складі його окремих сегментів, як

третього рівня пошуку відповідного методологічного за#

безпечення, зазначимо таке. Зважаючи, що фінансовий

ринок — це складне системне утворення з властивими йому

функціональними підсистемами, ключова мета його роз#

витку повинна розглядатися через призму системного за#

безпечення сукупного результату. Для виконання призна#

чення фінансового ринку як механізму акумуляції і пере#

розподілу фінансових ресурсів потенціал усіх складових

повинен максимально використовуватися, що передбачає

врахування властивостей і специфіки функціонування кож#

ної із них.

Проте особливо вагомим у контексті методологічного

обгрунтування як тактичного, так і стратегічного розвитку

фінансового ринку є врахування зв'язків, адже, як уже

нами зазначалося, фінансовий ринок за своїм глибинним

та одночасно найбільш узагальненим змістом це — влас#

не зв'язок між економічними суб'єктами, що реалізується

у відповідних відносинах. Далі, зважаючи на багатосег#

ментність та багатофункціональність цього ринку, ці зв'яз#

ки набувають аналогічних характеристик, що надає їм при#

чинно#наслідкового характеру, що ускладнює взаємозв'#

язки між економічними агентами щодо різних аспектів їх

діяльності, послаблюючи їх стійкість, а в окремих випад#

ках призводячи до значних суперечностей і неузгоджено#

стей. Як наслідок, неминучі зміни у системі економічних

відносин та у зв'язках між їх учасниками. Подібне бачення

дозволяє повніше уяснити мотивацію багатьох явищ і про#
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цесів та урізноманітнення зв'язків, що відбуваються на

фінансовому ринку, а відтак стратегічні напрями розвитку

фінансового ринку мають сприяти: а) мінімізації деструкцій

причинно#наслідкових змін; б) посиленню здатності учас#

ників таких зв'язків нарощувати їх позитивний потенціал.

При цьому, якщо початкові кроки у цьому напрямі виходи#

ли переважно з інтересів фінансового ринку, їх саморегу#

льованості, то зміна середовища його функціонування і

зростання його впливу на виникнення деструкцій всієї

фінансової системи обумовили необхідність перегляду та#

кого підходу. Сьогодні інтереси фінансового ринку здатні

домінувати над інтересами реального сектора та суспіль#

ними інтересами в цілому. Тобто нині ця проблема сти#

кається з необхідністю розробки стратегічного базису роз#

витку і регулювання фінансового ринку, який би поєдну#

вав різні напрями безпосередньої діяльності на фінансо#

вому ринку (функціональні стратегії окремих сегментів

фінансового ринку і фінансову стратегію розвитку ринку в

цілому) та фінансові відносини з іншими економічними

агентами на основі детального моніторингу причинно#на#

слідкових зв'язків у системі фінансових відносин.

Таким чином, окреслюється науково#практична зна#

чимість запропонованого підходу до методології забезпе#

чення стратегічного розвитку фінансового ринку. Не див#

лячись на широкий спектр причинно#наслідкових зв'язків

у системі фінансових відносин, не можна спростувати дум#

ку про те, що саме їх ідентифікація та коректна оцінка син#

тезуються у певних наслідках та формують основу причин#

но#наслідкових змін у системі цих відносин. Таке тверд#

ження слід віднести й до відносин між учасниками фінан#

сового ринку та в розрізі його окремих сегментів. Реаліза#

ція змін, сформованих на основі причинно#наслідкових

зв'язків, здатна сприяти гармонізації різноспрямованих

інтересів учасників фінансових відносин на усіх рівнях

фінансової системи до виконання ними цільової функції

на поточній і стратегічній траєкторіях.

ВИСНОВКИ
Теоретико#методологічне забезпечення стратегічних

напрямів розвитку фінансового ринку важливо провадити

на підставі синтезу прояву фінансових відносин на окре#

мих рівнях — фінансова система, фінансовий ринок, ок#

ремі сегменти фінансового ринку, що сприяє розумінню

механізмів сучасної трансформації фінансових ресурсів у

єдності сторін їх формування, розподілу та перерозподі#

лу. При цьому коректна оцінка причинно#наслідкових

зв'язків у системі фінансових відносин на макро# і мікро#

рівнях як базових, їх накладення на рівень фінансового

ринку у розрізі його окремих сегментів з одночасним вра#

хуванням потреб саморозвитку і саморегульованості, доз#

воляє більш об'єктивно відобразити процеси, що відбува#

ються в системі фінансових відносин та в підсумку форму#

ють основи стратегічних напрямів розвитку фінансового

ринку в єдності зі стратегічним розвитком фінансової сис#

теми в цілому.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливими складовими механізму гарантій у сис#

темі автотранспортного страхування є страхові премії

за укладеними договорами автотранспортного страху#

вання, гарантійні внески та щомісячні регламентні відра#

хування страховиків від сум нарахованих премій за та#

кими договорами до централізованих страхових резер#

вних фондів МТСБУ, які становлять інвестиційний ре#

сурс страховиків#членів МТСБУ. В умовах економічної

рецесії особливого значення для страховиків набувають

проблеми недостатньої капіталізації та дефіциту ліквід#
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У статті досліджено інвестиційні інструменти фінансового механізму гарантування у системі
автотранспортного страхування. Автором проведено дослідження інвестиційної діяльності
страховиків, які здійснюють автотранспортне страхування, зокрема обов'язкове страхування
автоцивільної відповідальності та гарантійного фонду за цим видом страхування. Здійснено
порівняння зарубіжного досвіду інвестування тимчасово вільних від зобов'язань коштів стра�
ховиків із вітчизняною практикою інвестиційної діяльності страховиків. У статті проаналізова�
на якість активів, якими представлені кошти технічних резервів, у тому числі за договорами
обов'язкового автотранспортного страхування. Визначено особливості інвестування коштів цен�
тралізованих страхових резервних фондів МТСБУ. Проведено оцінку ефективності інвестицій�
ної діяльності МТСБУ за допомогою як фінансових, так і нефінансових критеріїв. Визначено
співвідношення середньорічної доходності інвестиційного портфеля МТСБУ до середньої ставки
річного гривневого депозиту в Україні.

The article contains investigation of investment instruments of financial mechanism for
guaranteeing in motor insurance system. The author made investigation of investment activity of
insurers which undertake motor insurance namely compulsory motor third party liability insurance
and guarantee fund on this type of insurance. Comparison between foreign experience on investment
of temporarily free from commitments funds of insurers and domestic practice of insurers' investment
activity has been carried out. The article contains analysis of assets quality which are representing
funds of technical reserves including the ones for compulsory motor third party liability insurance.
The peculiarities of investment of the MTIBU' centralized insurance reserved funds were defined.
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ності, які нерідко трансформуються у неспроможність

страховиків виконувати свої фінансові зобов'язання. За

цих обставин особливої актуальності набуває питання

підвищення ефективності інвестиційної діяльності учас#

ників механізму гарантування у системі автотранспорт#

ного страхування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика інвестиційної діяльності страхових

організацій досліджується у працях таких вітчизняних
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вчених, як С. Гавриляк, К. Васильєвої, С. Волосович,

О. Власенко та інших. Дослідженню окремих аспектів

означеного питання присвячені праці ряду зарубіжних

науковців та практиків: Т. Менсона, Р. Глейзера, М. Гін#

дус, Д. Хамптона, П. Соловйова, Н. Гатзер, Т. Козуб та ін#

ших. Однак на сьогодні, не знайшли достатнього відоб#

раження у працях науковців питання інвестиційної скла#

дової фінансового механізму гарантування у системі ав#

тотранспортного страхування як найбільш масового та

соціально значимого комплексу видів страхування.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження інвестиційної складо#

вої фінансового механізму гарантування у системі ав#

тотранспортного страхування.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Зарубіжний досвід засвідчує, що інвестиційна

діяльність страховиків є важливим, а у деяких країнах

основним джерелом отримання прибутку компаній. До#

даткові ресурси, отримані страховиками від інвестуван#

ня коштів страхових резервів спрямовуються на "вирів#

нювання" збиткових видів страхування, розробку нових

та вдосконалення існуючих страхових продуктів, авто#

матизацію бізнес#процесів, підвищення професійної

кваліфікації персоналу тощо. Ефективна інвестиційна

політика страховика дозволяє збільшити обсяг власних

коштів та зменшити потребу у залученні зовнішніх дже#

рел фінансування. За підрахунками експертів, питома

вага прибутку від інвестиційної діяльності страховиків

у західноєвропейських країнах становить 20—30%, у

країнах СНД — 3—10%, в Україні — 2—3% [1]. Таке

низьке значення цього показника для України свідчить

про нерозвиненість цього інструменту на вітчизняному

страховому ринку та про його потенціал у майбутньо#

му.

На макрорівні інвестиційний потенціал страховиків

сприяє зростанню національних економік та розвитку

міжнаціональних економічних відносин завдяки генеру#

ванню потоків прямих та порт#

фельних інвестицій, забезпечен#

ня операцій перестрахування та

співстрахування [2]. За дослід#

женням, проведеним Організа#

цією з економічної співпраці та

розвитку (OECD) у 2014 році за#

гальний обсяг інвестицій 39 стра#

ховиків з США, Швейцарії, країн#

членів Європейської економічної

зони, країн Азії та інших євро#

пейських країн склав 3,07 трлн

дол. США [3]. Наведені вище по#

казники засвідчують значний

інвестиційний потенціал страхо#

виків, який дозволяє збільшити їх

капіталізацію, підвищити фінан#

сову стійкість, а також платосп#

роможність та конкурентоз#

датність.

Сукупність власних коштів

страховика, запозичених (залу#

чених) коштів від страхуваль#

ників, а також коштів, які акумулюються в централізо#

ваних страхових резервних фондах МТСБУ є складови#

ми інвестиційного потенціалу ризикового страховика

[2].

Для дослідження інвестиційної складової фінансо#

вого механізму гарантій у системі автотранспортного

страхування слушним є проведення аналізу інвестицій#

ної діяльності на рівні страховиків, які здійснюють авто#

транспортне страхування, зокрема обов'язкове страху#

вання автоцивільної відповідальності, а також на рівні

гарантійного фонду за цим видом страхування, який має

гарантувати виконання страховиками фінансових зобо#

в'язань перед потерпілими особами та страхувальника#

ми.

Загальна вартість активів, в які страховики інвесту#

ють кошти відображає величину їх власних коштів та

коштів страхових резервів за укладеними ними догово#

рами страхування.

З рисунка 1 видно, що загальні активи страховиків#

членів МТСБУ та активи, визначені статтею 31 Закону

України "Про страхування" для представлення коштів

страхових резервів, на відміну від активів всіх страхо#

виків#учасників страхового ринку України, відобража#

ють зростання упродовж останніх трьох років. Так, ста#

ном на 31.12.2016, загальні активи страховиків#членів

МТСБУ складали 19 888 млн грн, що на 10,8% та 12,3%

більше ніж у 2015 та 2014 роках відповідно. Питома вага

загальних активів страховиків#членів МТСБУ у загаль#

них активах всіх страховиків ринку щорічно зростала

та за результатами 2016 року склала 35,5 %.

Активи страховиків#членів МТСБУ, що визначені

статтею 31 Закону України "Про страхування" [4] для

представлення коштів страхових резервів у 2016 ро#

ці склали 14 237 млн грн, що на 12,7% більше ніж у

2015 році.

Частка активів страховиків#членів МТСБУ, що ви#

значені статтею 31 Закону України "Про страхування" у

загальних їх активах станом на 31.12.2016 склала

71,6%. Для активів всіх страховиків ринку цей показ#

20 822
19 88817 95017 712

12 63813 071
14 423 14 237

6 920 6 820 7 029
8 763

2013 2014 2015 2016
Загальні активи по балансу, млн грн 
Активи, визначені ст.31 Закону України «Про страхування», млн грн
Величина технічних резервів, млн грн

Рис. 1. Обсяги активів та страхових резервів страховиків�членів
МТСБУ за 2013—2016 рр.

Джерело: побудовано автором за даними МТСБУ.
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ник становила 62,5%. Частка технічних резервів стра#

ховиків#членів МТСБУ у обсягах активів, що визначені

статтею 31 Закону України "Про страхування", для пред#

ставлення таких резервів у 2016 році досягла 61,6%, у

той час як в цілому по страховому ринку цей показник

становив 59,7%.

Зростання упродовж досліджуваного періоду за#

гальних активів страховиків#членів МТСБУ, у томі числі

активів, що визначені законодавством для представлен#

ня технічних резервів засвідчує про відсутність значних

активів на тимчасово окупованій території України та

кращу якість існуючих активів у порівнянні з іншими

страховиками, які не здійснюють обов'язкове автотран#

спортне страхування.

Станом на 31.12.2016, питома вага величини сфор#

мованих технічних резервів страховиків#членів МТСБУ

складала 61,5% від суми наявних активів, якими доз#

волено страховикам представляти такі резерви. Частка

технічних резервів за договорами обов'язкового авто#

транспортного страхування у дозволених законодав#

ством активах станом на згадану дату складала 24,7 %.

Це свідчить про значний запас номінальної платоспро#

можності страховиків#членів МТСБУ. Для визначення

реальної платоспроможності страховиків#членів МТСБУ

необхідно проаналізувати також якість активів, якими

представлені кошти технічних резервів, у тому числі за

договорами обов'язкового автотранспортного страху#

вання.

Кошти страхових резервів страховиків повинні бути

представлені активами у відповідності до законодав#

ства України та розміщуватися з урахуванням безпеч#

ності, прибутковості, ліквідності та диверсифікова#

ності [4].

З рисунка 2 видно, що найбільш поширеним інвес#

тиційним інструментом для страховиків#членів МТСБУ,

при розміщенні коштів їх страхових резервів, є бан#

ківські вклади (депозити). У структурі активів, дозволе#

них для представлення коштів страхових резервів стра#

ховиків#членів МТСБУ, банківські вклади (депозити) у

2016 році займали 37% та складали 5 307 млн грн На#

ступним інвестиційним інструментом є цінні папери, на

які припадає 26% (3 554 млн грн) відповідних активів

страховиків#членів МТСБУ. Цінними паперами, в які

страховики інвестували кошти страхових резервів у

2016 році були акції 1 630 млн грн (12%); цінні папери,

що емітуються державою 1 494 млн грн (11%); облігації

341,2 млн грн (2%); іпотечні сертифікати 88,5 млн грн

(1%). Упродовж досліджуваного періоду спостерігаєть#

ся тенденція до зменшення частки корпоративних акцій

з 36,5% у 2013 році до 12% у 2016 році, з одночасним

збільшенням питомої ваги цінних паперів, що емітують#

ся державою з 2,6% до 11% за аналогічний період.

Означена тенденція пояснюється зниженням кредитно#

го рейтингу емітентів корпоративних цінних паперів у

зв'язку із наслідками фінансово#економічної кризи,

проведенням переоцінки активів страховиків з боку

фінансового регулятора, а також більшою надійністю

цінних паперів, що емітуються державою, ніж інші інве#

стиційні інструменти.

Збільшення частки цінних паперів у інвестиційних

портфелях страховиків#членів МТСБУ відповідає прак#

тиці інвестиційної діяльності зарубіжних страховиків. У

країнах Західної Європи та Сполучених Штатах Амери#

ки найбільш поширеними інвестиційними інструмента#

ми у страховиків є комерційні облігації та акції [2]. Менш

привабливими вважаються інвестиції у нерухомість та

банківські вклади.

Іншими активами страховиків#членів МТСБУ, дозво#

лених для представлення коштів страхових резервів у

2016 році були: нерухоме майно — 12% (1 763 млн грн);

права вимоги до перестраховиків — 16% (2 264 млн грн)

та грошові кошти на поточних рахунках — 9% (1 311 млн

грн). Інвестиції в інші інструменти (банківські метали,

інвестиції в економіку України, готівка у касі) були не#

Джерело: побудовано автором за даними МТСБУ.

Грошові кошти на поточних 
рахунках; 1 311,2; 9%

Банківські вклади 
(депозити);

5 306,9;
37%

Банківські метали;
 2,2; 0%

Нерухоме майно;
1 763,2; 12%

Права вимоги до 
перестраховиків; 2 264,3; 

16%

Інвестиції в економіку 
України за напрямами, 
визначеними Кабінетом 

Міністрів України; 29,3; 0%

Готівка в касі; 6,0; 0%

акції; 1 630,5; 12%

облігації; 341,2; 2%

іпотечні сертифікати; 88,5; 
1%

цінні папери, що емітуються 
державою; 1 494,1; 10%

Цінні папери;
 3 554,3; 26%

Рис. 2. Структура активів, дозволених для представлення коштів страхових резервів
страховиків�членів МТСБУ, станом на 31.12.2016, млн грн
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значними, їх частки не перевищували 1% у загальній

структурі активів страховиків#членів МТСБУ.

На думку вітчизняних експертів [5], до надійно за#

безпечених активів українських страховиків можна

віднести лише ті активи, які представлені насамперед

облігаціями внутрішньої державної позики, банківськи#

ми депозитами. Активи, що забезпечені сумнівними кор#

поративними акціями, які не котируються на біржі, іпо#

течними сертифікатами та нерухомістю вважаються ви#

соко ризиковими та ненадійними.

Таким чином, можна стверджувати, що відносно

надійними можна вважати 75—80% активів страховиків

— членів МТСБУ, дозволених для представлення коштів

страхових резервів. Проте варто відзначити, що якість

активів страховиків#членів МТСБУ є вищою, ніж у стра#

ховиків у цілому по ринку.

Окрім власних коштів страховиків та запозичених

(залучених) коштів від страхувальників, складовими

інвестиційного потенціалу учасників страхового ринку

є також кошти, які акумулюються в централізованих

страхових резервних фондах МТСБУ: фонді страхових

гарантій (ФСГ) та фонді захисту потерпілих (ФЗП). Саме

ці кошти є головним джерелом забезпечення фінансо#

вого механізму гарантій у системі автотранспортного

страхування, а відтак повинні розміщуватися з ураху#

ванням принципів безпечності, ліквідності, прибутко#

вості та диверсифікації.

З врахуванням зазначених принципів, відповідно до

Закону України "Про обов'язкове страхування цивіль#

но#правової відповідальності власників наземних транс#

портних засобів" [6] кошти централізованих страхових

резервних фондів мають бути представлені активами

таких категорій:

— грошові кошти на банківських рахунках;

— банківські депозити (вклади);

— цінні папери, що емітуються державою в особі

Міністерства фінансів України.

Звужений перелік інвестиційних інструментів для

розміщення коштів фондів засвідчує пріоритетність збе#

реження таких коштів та обмеження високо ризикових

операцій.

Основними принципами інвестиційної діяльності

МТСБУ є: ліквідність, рентабельність, диверсифікація і

безпека.

Враховуючи різну специфіку фондів МТСБУ, а саме

обов'язок гарантування виплат за договорами міжна#

родного автотранспортного страхування, інвестування

коштів ФСГ потребує більш зваженого підходу у виборі

інструментів та умов інвестування коштів цього

фонду.

У таблиці 1 наведено обмеження, встанов#

лені внутрішніми документами МТСБУ щодо

інвестування коштів централізованих страхових

резервних фондів МТСБУ.

Як видно з таблиці 2, основними інвестицій#

ними інструментами, визначеними внутрішніми

документами МТСБУ для розміщення коштів

фондів МТСБУ є банківські вклади (депозити)

та цінні, що емітуються державою, в особі Мі#

ністерства фінансів України.

Базові та додаткові гарантійні внески стра#

ховиків розміщуються централізовано Дирек#

цією МТСБУ. При цьому, не менше 95% коштів

ФСГ мають бути сформовані в іноземній валюті

(євро/долари). Необхідність такої умови ви#

значається міжнародними фінансовими зобо#

9%

15%

76%

Депозити в гривні

Депозити в дол.США

Депозити в євро

Рис. 3. Частка валютних депозитів у фондах МТСБУ

Джерело: побудовано автором за даними [7].

Таблиця 1. Обмеження щодо інвестування коштів централізованих
страхових резервних фондів МТСБУ

Джерело: побудовано автором за даними МТСБУ.
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1. Не менше 95%  коштів ФСГ мають бути сформовані в іноземній 
валюті євро/долари і не більше 5% в національній валюті України.  
2. Частина фондів, яка сформована в валюті євро/долари, може 
розміщуватись: 
- на спеціальному депозитному рахунку за межами України, 
виключно в банку, який входить до ТОП - 50 банків Європи та має 
довгостроковий кредитний рейтинг Moody's, Standard & Poor's и 
Fitch Ratings;  
- на депозитних рахунках в банках України,  які визначені в 
Переліку рекомендованих банків, затвердженому Загальними 
зборами повних членів МТСБУ. 
3. Частина фондів, яка сформована в гривні, також може 
розміщуватись на депозитних рахунках в банках України,  які 
визначені в Переліку рекомендованих банків, затвердженому 
Загальними зборами повних членів МТСБУ 

1. Не менше 70%  коштів ФЗП можуть розміщуватись на 
депозитних рахунках  у банках України,  які визначені в 
Переліку рекомендованих банків, затвердженому 
Президією МТСБУ. 
2. Не більше 30% коштів ФЗП можуть розміщуватись у 
цінних паперах, що емітуються державою, в особі 
Міністерства фінансів України 
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) 1.  Не менше 50%  коштів ЦДВ ФСГ та ФЗП можуть розміщуватись на депозитних рахунках у банках України, які визначені в 
Переліку рекомендованих банків, визначеному Загальними зборами повних членів МТСБУ.  
2.  Не більше 50%  коштів ЦДВ ФСГ та ФЗП можуть розміщуватись у цінних паперах, що емітуються державою, в особі 
Міністерства фінансів України 
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в'язаннями МТСБУ перед

іншими національними

Бюро#країн членів міжна#

родної системи автомоб#

ільного страхування "Зеле#

на картка". Кошти ФСГ, на

відміну від коштів ФЗП, мо#

жуть бути розміщені на

спеціальному депозитному

рахунку за межами Украї#

ни, за умови, що такий

банк, входить до ТОП — 50

банків Європи та має дов#

гостроковий кредитний

рейтинг Moody's, Standard

& Poor's и Fitch Ratings.

 Цільові додаткові вне#

ски (ЦДВ) до ФСГ та ФЗП є

коштами страхових ре#

зервів страховиків#членів

МТСБУ. У зв'язку з цим, їх

розміщення відбувається

децентралізовано, на

підставі індивідуальних заявок таких страховиків. Відпо#

відно до внутрішніх документів МТСБУ, кошти цільових

додаткових внесків, як ФЗП так і ФСГ, можуть розмі#

щуватись виключно у банківських установах, відповід#

но до затвердженого їх переліку органами управління

МТСБУ, та інвестуватись в цінні папери що емітуються

державою, в особі Міністерства фінансів України.

Банківські установи, які обираються для розміщен#

ня коштів фондів, повинні відповідати встановленим

Уповноваженим органом вимогам щодо наявності та

рівня кредитного рейтингу банків, у яких розміщують#

ся кошти страхових резервів страховиків#асоційованих

членів МТСБУ.

На рисунку 3 зображено частку валютних депозитів

у загальному обсязі коштів фондів МТСБУ, які розміщу#

ються на депозитних рахунках у банках. Загальна частка

таких депозитів складає 24% та стосується коштів ФСГ.

Решта коштів фондів МТСБУ (76%), які розміщуються

на депозитних рахунках, розміщені в національній валюті.

Кошти фондів МТСБУ, розміщені на де#

позитних рахунках у вільноконверто#

ваній валюті, підсилюють фінансовий ме#

ханізм гарантування у системі автотран#

спортного страхування, адже забезпечу#

ють хеджування ризиків, пов'язаних із

девальвацією національної валюти за га#

рантійними зобов'язаннями МТСБУ у

міжнародній системі автомобільного

страхування "Зелена картка".

Для оцінки ефективності інвести#

ційної діяльності МТСБУ пропонується

порівняння дохідності інвестиційного

портфелю МТСБУ із величиною серед#

ньої ставки річного гривневого депози#

ту в країні за відповідний період.

Середньорічна дохідність інвести#

ційного портфелю МТСБУ демонструє ус#

талену тенденцію до зростання упродовж

досліджуваного періоду. Зокрема в його

дохідність у 2016 році склала 18,83%, що у 2,3 рази більше

ніж за 2013 рік (7,94%).

Рисунок 4 дає можливість порівняти середньорічну

доходність інвестиційного портфелю МТСБУ з серед#

німи ставками річних гривневих депозитів, які пропону#

вали банками у відповідний період. Іншими словами,

рисунок 4 відображає ефективність інвестування наяв#

них коштів МТСБУ. Як видно на рисунку 4, у 2013 році

середньорічна доходність інвестицій дорівнювала

7,94% у той час як середня депозитна ставка складала

15,9%. Таким чином, можна зробити висновок про низь#

ку ефективність інвестиційної діяльності у 2013 році.

Проте, вже починаючи з 2014 року, завдяки перегляду

інвестиційної політики МТСБУ, середньорічна до#

ходність інвестиційного портфелю МТСБУ (14,45%) сут#

тєво наблизилась до середньої ставки річного гривне#

вого депозиту (16,3%). У 2015 —2016 роках доходність

інвестицій МТСБУ перевищувала середні ставки річних

гривневих депозитів на 0,06 та 3,73 п.п.
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Рис. 4. Співвідношення середньорічної доходності інвестиційного
портфеля МТСБУ до середньої ставки річного гривневого депозиту

в Україні

Джерело: побудовано автором за даними презентаційних матеріалів МТСБУ.
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Рис. 5. Сума отриманого інвестиційного доходу МТСБУ за
2013—2016 рр., тис. грн

Джерело: побудовано автором за даними презентаційних матеріалів МТСБУ.
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Як результат, за період з 2013 по 2016 роки страхо#

вики#члени МТСБУ отримали майже 200 млн грн інвес#

тиційного доходу (рис. 5).

 До не фінансових критеріїв оцінки інвестиційної

діяльності МТСБУ можна віднести покращення якості

інвестиційного процесу, зниження ризику інвестиційно#

го портфеля завдяки запровадженню у 2016 році ди#

версифікації інвестиційних інструментів, зокрема інве#

стиції в облігації внутрішньої державної позики (в грив#

нях та іноземній валюті), а також зміну методики оцін#

ки банків для розміщення депозитних вкладів.

Важливим є те, що інвестиційна політика МТСБУ

також є важелем впливу на страховиків, які мають за#

боргованість до фондів МТСБУ. До моменту перераху#

вання страховикам їх інвестиційний дохід є фінансовим

забезпеченням виконання ними зобов'язань перед

Бюро.

ВИСНОВКИ
Таким чином, страхові премії за укладеними дого#

ворами автотранспортного страхування, гарантійні вне#

ски (базові та додаткові цільові внески), а також щомі#

сячні регламентні відрахування страховиків від сум на#

рахованих премій за такими договорами до централі#

зованих страхових резервних фондів МТСБУ є важли#

вим інвестиційним ресурсом страховиків#членів МТСБУ,

а також фінансовим забезпеченням механізму гарантій

у системі автотранспортного страхування.

Проведений аналіз засвідчує наявність значного

запасу номінальної платоспроможності страховиків#

членів МТСБУ, який виражається у значному переви#

щенні суми активів страховиків#членів МТСБУ над нор#

мативною величиною технічних страхових резервів, у

тому числі за договорами обов'язкового автотранспор#

тного страхування. Проте якість активів, якими пред#

ставлені кошти технічних резервів, у тому числі за до#

говорами обов'язкового автотранспортного страхуван#

ня є невисокою. Відносно надійними можна вважати

лише 75—80% активів страховиків — членів МТСБУ,

дозволених для представлення коштів страхових ре#

зервів. Однак, варто відзначити, що якість активів стра#

ховиків#членів МТСБУ є вищою ніж у страховиків в ціло#

му по ринку. За результатами дослідження встановле#

но, що інвестиційна діяльність МТСБУ є достатньо ди#

версифікованою, рентабельною та безпечною. Ефек#

тивність обраних інвестиційних інструментів підтверд#

жується щорічним зростанням інвестиційного доходу

МТСБУ, вищою середньорічною доходністю інвести#

ційного портфеля у порівнянні з середньою ставкою

річного гривневого депозиту в країні.

Кошти фондів МТСБУ, розміщені на депозитних ра#

хунках у вільноконвертованій валюті, забезпечують хед#

жування ризиків, пов'язаних із девальвацією національ#

ної валюти за гарантійними зобов'язаннями МТСБУ у

міжнародній системі автомобільного страхування "Зе#

лена картка".
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ВСТУП
Конкуренція на міжнародних ринках останнім часом

стає все більш динамічною, що вимагає від компаній

додаткових ресурсів для збереження частки на існую#

чих ринках. Особливо гостро стоїть питання для сиро#

винних ринків, на яких виробники мають обежену мож#

ливість диференціації продукції. Яскравим прикладом

є аграрні ринки.

УДК 338.45: 339.5

Д. О. Вітько,
аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ДЕТЕРМІНАНТИ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
КОМПАНІЙ НА АГРАРНИХ РИНКАХ ЄС

D. Vitko,
PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

DETERMINANTS OF COMPANIES' COMPETITIVENESS AT THE AGRIPRODUCTS MARKETS
OF EU

У статті оцінено вплив ендогенних чинників компаній на їх конкурентоспроможність на аграр�
них ринках ЄС. Використано багатофакторний регресійний аналіз для панельних даних. Масив
даних побудований на основі фінансової інформації за 2014—16 рр. з найбільшого банку даних
у світі для приватник компаній — Orbis. Оцінка здійснювалася для 656 компаній з використан�
ням 16 змінних, шість з яких були фіктивними. Аналіз показав, що експортна виручка компанії в
якості показника конкурентоспроможності, найбільше залежить від кількості робітників ком�
панії, а також від ефективності продажів компанії загалом. Важливість останнього детермінан�
ту пояснюється ймовірним впливом ефекту масштабу на ефективність експорту, а також до�
свіду реалізації продукції. У цілому, отримані результати підтверджують оцінки попередніх ем�
піричних досліджень.

The influence of companies' international competitiveness endogenous determinants in the
agrarian markets of the EU is assessed. The multi�factor regression analysis with the use of panel
data has been applied. Th set of data was built on the basis of financial information for 2014—16
from the largest data bank in the world for private business companies — Orbis. The estimate was
made for 656 companies using 16 variables, six of which were dummies. The analysis has revealed
hat the company's export earnings as a measure of competitiveness depended more on the number
of company employees, as well as on the overall sales efficiency of the company. The importance of
the latter determines the probable impact of the scale effect on the efficiency of exports, as well as
the experience of product sales. In general, the results, obtained in this paper, confirmed the results
of previous empirical studies.

Ключові слова: міжнародна конкурентоспроможність, детермінанти, аграрні ринки, ЄС.

Key words: international competitiveness, determinants, agrarian markets, EU.

Для українською економіки аграрний сектор і аграр#

ний експорт стали протягом останніх років системо#

утворюючими. Особливо динамічно розвивається тор#

гівля аграрною продукцією з країнами ЄС, найбіліш

містким та платіжоспроможним ринком у світі. Такий

стан справ актуалізує питання дослідження детермі#

нантів експортної ефективності підприємств на цьому

ринку.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження міжнародної конкурентоспромож#

ності та конкурентних переваг фірм мають основою

роботи з конкурентної стратегії, процесів інтернаціона#

лізації, а також експортної поведінки. Класичною тео#

ретичною роботою цього напряму є наукова праця

М. Портера [7]. Останнім часом західні дослідники, на

противагу раннішим роботам, дуже захопилися емпірич#

ною оцінкою чинників міжнародної конкурентоздат#

ності підприємств [9—12]. Трігером такої активізації

стала поява баз даних з характеристиками підприємств,

що й зумовило зсув акценту дослідження з макрорівня

на мікрорівень.

Проблема конкурентоспроможності в Україні зав#

жди була актуальною в наукових та бізнесових сферах.

Нині існує значна кількість описових робіт, де аналізу#

ються різні аспекти конкурентоспроможності підприє#

мства: сутність та чинники конкурентоспроможності [1;

3—6; 8], шляхи підвищення [2; 5]. Значно менша

кількість робіт присвячена міжнародній конкуренто#

спроможності аграрного підприємства. Практично

відсутні роботи, які б аналізували чинники міжнарод#

ної конкурентоспроможності аграрних підприємств на

окремому регіональному ринку.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є виявлення детермінантів кон#

курентоспроможності компаній на ринку аграрної про#

дукції ЄС.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для досягнення нашої мети використаємо багато#

факторний регресійний аналіз. Варто відзначити, що до#

волі складно підібрати змінні для нашого дослідження,

оскільки сама конкурентоспроможність до нині доволі

широко трактується. А виявлені детермінанти в попе#

редніх роботах не завжди можуть мати кількісну оцінку

та бути включені до масиву.

 Змінна Пояснення
1. Y Експортна виручка (export revenues)
2. (x1) Матеріальні витрати (Expenditures)
3. (x2) Витрати на робітника (Expenditures per worker)
4. (x3) Амортизація (Depreciation_amortization)
5. (x4) Витрати на НДДКР (R_Dexpenditures) 
6. (x5) Собівартість продукції (COGS)
7. (x6) Податки (taxes)
8. (x7) Кількість працівників (Qofworkers)
9. (x8) Виручка від реалізації основної продукції (Sales proseeds) 
10. D1 Хорватія
11. D2 Естонія
12. D3 Франція 
13. D4 Греція
14. D4 Угорщина
15. D5 Словенія
16. D6 Великобританія 
17. D1 Хорватія

Таблиця 1. Позначення змінних

Змінна Середнє Медіана Мінімум Максимум 
l_exportrevenues 5,1709 5,2743 -2,9107 12,348 
l_Expenditures 5,9525 5,7946 -3,9850 12,975 
l_Expendituresperworker 5,5665 5,8351 -4,2719 11,448 
l_Depreciation_amortization 4,5854 4,7096 -3,8418 9,5592 
l_taxes 2,7687 2,9439 -5,4762 8,0967 
l_Qofworkers 2,6450 2,5649 0,0000 8,2672 
l_Salesproseeds 6,9418 7,1317 -0,027815 13,017 
Змінна Ст. Відх. К-т варіації Асиметрія Ексцес 
l_exportrevenues 2,3175 0,44818 -0,17328 -0,070182 
l_Expenditures 2,1073 0,35402 -0,27136 0,98205 
l_Expendituresperworker 1,9475 0,34987 -0,47671 0,72332 
l_Depreciation_amortization 1,8530 0,40411 -0,60367 1,1240 
l_taxes 2,2228 0,80283 -0,37259 0,010608 
l_Qofworkers 1,6879 0,63814 0,36791 -0,22494 
l_Salesproseeds 1,8349 0,26432 -0,36317 0,29516 
Змінна 5% Проц. 95% Проц. Міжкварт. 

розмах 
Пропущені 
спост. 

l_exportrevenues 1,2637 8,8677 3,1726 395
l_Expenditures 2,7391 9,2620 2,8720 309
l_Expendituresperworker 2,0573 8,4625 2,4336 245
l_Depreciation_amortization 1,2325 7,2228 2,2214 211
l_taxes -1,0838 6,1362 3,1411 807
l_Qofworkers 0,0000 5,5022 2,4423 658
l_Salesproseeds 3,6384 9,7680 2,3801 233

Таблиця 2. Числові характеристики, на базі спостережень 1:001 — 3:656

Джерело: обраховано автором.
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Для формування масиву нашого аналізу було

здійснено моніторинг усіх існуючих баз даних, які

б дали можливість відібрати дані для підприємств

саме для ринку ЄС. Значна частина даних була

взята з бази Orbis, яка покриває більше 275 міль#

йонів компаній усього світу. Ми змогли відібрати

656 компаній, для яких була наявна інформація

щодо експортних продажів аграрної продукції в

Європі.

Таким чином, ми отримали масив даних для 656 ком#

паній з даними для: експортної виручки, матеріальних

витрат, витрат на співробітників, зношення та аморти#

зація, витрати на НДДКР, собівартість реалізованої про#

дукції, податки, кількість співробітників, виручка від

реалізації основної продукції. Позначення змінних по#

дано в таблицы 1.

Як видно, ми ввели 6 фіктивних змінних. Нагадає#

мо, що фіктивні змінні — це змінні бінарного типу, які

мають лише два значення — одиниця і нуль. Тобто для

D1 = 1 для Хорватії і 0 для інших країн, і т.д. Базовою

країною було обрано Німеччину.

Для нашого дослідження дані були структуровані

як панельні, оскільки вони дають більш гнучкі моделі

для аналізу. Панельні дані ("Panel Date") складають#

ся із спостережень за одними і тими ж об'єктами або

економічними одиницями в послідовні моменти часу.

Тобто панельні дані поєднують у собі, як просторові

вибірки (наприклад, дослідження певної кількості N

підприємств), так і дані часових рядів; тобто, для кож#

ного моменту часу ми маємо просторову вибірку

("cross#sectional date") і для кожного об'єкта із ви#

біркової сукупності маємо часовий ряд ("time#series

date").

Панельні дані завдяки тому, що вони містять

одночасно "cross#sectional date" і "time#series date" на#

дають можливість будувати більш гнучкі моделі, в по#

рівнянні з регресійними моделями: вони дозволяють

враховувати індивідуальні відмінності між економічни#

ми одиницями. Головною проблемою використання

цього виду даних для аналізу, є гетерогенне (неодна#

кове) зміщення, яке відображає той факт, що парамет#

ри можуть бути різними для різних об'єктів спостере#

ження.

На початковому етапі нашого аналізу перевіри#

мо, чи відповідає наша вибірка усім необхідним умо#

вам. Під час первинного аналізу на нормальність

було виявлено невідповідність розподілу даних умо#

вам Гауса. Як наслідок, були здійсненні перетворен#

ня даних і зокрема логарифмування, яке поряд з

іншими функціоналами, продемонструвало найкращі

результати.

Результати числових характеристик для нашої

трансформованої вибірки подані в таблиці 2. Як вид#

но, показник асиметрії та ексцесу, які характеризують

розподіл, для більшості близькі до нуля, що свідчить

про нормальність їх розподілу. Для тих змінних, де зна#

чення цих показників, є несуттєвим, але все ж відмінни#

ми від нуля, додатково обраховані критерії Дурніка#

Хансена, Шапіро#Уїлка, Ліліфорса, Хака#Бера. Їх зна#

чення підтверджують покращення нормальності роз#

поділу даних, особливо для змінної кількості персо#

налу.

Нижче подано кореляційну матрицю, яка дозволи#

ла відібрати детермінанти, що мають найбільшу за#

лежність із регресантом, а також уникнути проблеми

мультиколінеарності.

Як показує аналіз отриманої кореляційної матриці,

найбільша залежність існує з виручкою від реалізації

основної продукції — 0,6. Для інших кількісних регре#

сантів кореляція дорівнює 0,5. Для уникнення мульти#
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1,00 0,54 0,51 0,46 0,47 0,48 0,65 -0,13 -0,23 0,14 0,04 0,09 0,09 0,05 0,01 inf l_exportrevenues 

  1,00 0,63 0,65 0,48 0,77 0,89 0,03 -0,18 -0,12 0,12 0,00 0,27 0,00 0,00 inf l_Expenditures 

    1,00 0,77 0,67 0,87 0,83 -0,35 -0,24 0,33 0,08 0,00 0,13 0,03 -0,01 inf l_Expendituresperworker

      1,00 0,60 0,77 0,77 -0,20 -0,16 0,09 0,05 0,01 0,23 0,01 -0,02 inf l_Depreciation_amortization 

        1,00 0,52 0,69 -0,35 -0,04 0,35 0,06 -0,02 -0,01 -0,01 -0,03 inf l_taxes 

          1,00 0,82 -0,11 -0,21 -0,07 0,08 0,05 0,36 0,00 -0,02 inf l_Qofworkers 

            1,00 -0,17 -0,29 0,16 0,11 0,05 0,20 0,02 -0,01 inf l_Salesproseeds 

              1,00 -0,18 -0,62 -0,02 -0,06 -0,23 -0,02 -0,01 inf Dcountry_1 

                1,00 -0,30 -0,01 -0,03 -0,11 -0,01 -0,01 inf Dcountry_2 

                  1,00 -0,04 -0,10 -0,39 -0,04 -0,02 inf Dcountry_3 

                    1,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 inf Dcountry_4 

                      1,00 -0,04 0,00 0,00 inf Dcountry_5 

                        1,00 -0,02 -0,01 inf Dcountry_6 

                          1,00 0,00 inf Dcountry_7 

                            1,00 inf Dcountry_8 

               1,00 Dcountry_9 

Таблиця 3. Кореляційна матриця



31

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

колінеарності потрібно буде будувати декілька рівнянь

з різними зміними.

Регресійні залежності оцінювалися з використанням

моделі з фіксованими ефектами, випадковими ефекта#

ми та зваженого МНК. Результати для випадку з фіксо#

ваними ефектами представлено в таблиці 4.

Середнє зал. змін. 5,222149 Ст. Відх. зал. змін. 2,257435
Сума кв. залишків 1964,194 С.П. регресії 1,800346

LSDV R#квадрат 0,371228 Внутрішн. R#квадрат 0,357339
LSDV F(7, 606) 51,11181 Р#значення (F) 3,65e#57

Лог. Правдоподібн. #1228,221 Крит. Акайке 2472,442
Крит. Шварца 2507,802 Крит. Хеннана#Куїнна 2486,192

Параметр rho 0,603644 Стат. Дурбіна#Уотсона 0,690855

Спільна перевірка значущості змістов#

них ре гресорів  — Т естова стати стика:

F ( 5 ,  6 0 6 )  =  6 7 , 3 9 0 8  з  р # з на ч е н н я м  =

P(F(5,  606) > 67,3908)  = 5,66579e#056.

Отже, їх значущість підтверджується. Пе#

ревірка в ідмінності група#специфічних

констант — нульова гіпотеза: Групи мають спіль#

ну константу  Тестова статистика: F(2, 606) =

1,69402 з р#значенням = P(F(2, 606) > 1,69402) =

0,184648. Г іпотеза підтвердилася,  вони мають

спільну константу.

Результати можна подати у вигляді рівняння:

l_exportrevenues = 0,361 - 0,420*l_Expendituresperworker + 
                                           (0,667)                      (0,0930)                        
+ 1,14*l_Salesproseeds – 3,06*Dcountry_1 - 3,18*Dcountry_2 –

(0,0887)                                     (1,29)                              (1,39)  
- 0,623*Dcountry_6 

(0,320) 
 
n = 614, R-квадрат = 0,371  
(стандартні похибки у дужках) 

 (1).

Визначимо детермінанти конкурентоспроможності

компаній ще за допомогою моделі з випадковими

ефектами.

Середнє зал. змін. 5,074578 Ст. Відх. зал. змін. 2,242687

Сума кв. залишків 4083,715 С.П. регресії 1,736033
Лог. Правдоподібн. #2675,963 Крит. Акайке 5361,926

Крит. Шварца 5387,998 Крит. Хеннана#Куїнна 5371,687

Для моделі 3 ми отримуємо міжгрупову дис#

персію = 0,051794, внутрішньогрупову дисперсію

=  2 , 9 9 9 5 9 ,  с р е д н є  з н .  т е т а  =  0 , 6 6 1 8 6 8 ,

corr(y,yhat)^2 = 0,402166. Спільна перевірка зна#

чущості змістовних регресорів — Асимптотична

тестова статистика: Хі#квадрат(4) = 903,72 з р#

значенням = 2,60463e#194 підтвердила їх зна#

чущість. Тест Бройша#Пейгана (Breusch#Pagan)

для перевірки гетероскедастичності випадкових

помилок моделі показав її відсутність — Нульо#

ва гіпотеза: Дисперсія об'єкт#спе#

цифічних похибок = 0 Асимптотич#

на тесто ва ст атист ика: Хі#кв ад#

рат(1) = 0,435556 з р#значенням =

0,509275. Тест Гаусмана (Hausman)

— Нульова гіпотеза: УМНК#оценки

спроможні, асимптотична тестова

с т а т и с т и к а :  Х і # к в а д р а т ( 2 )  =

0,635557 з р#значенням = 0,727764.

Він вказує на те, що кращою є модель з фіксованими

ефектами.

Аби нівелювати вплив можливої гетероскедастич#

ності, навіть у слабкій формі, використаємо ще модель

зважених МНК.

Статистика на базі зважених даних:
Сума кв. залишків  998,8652 С.П. регресії  1,001437

R#квадрат  0,457344 Скориг. R#квадрат  0,456254
F(2, 996)  419,7083 Р#значення (F)  6,2e#133

Лог. Правдоподібн. #1417,452 Крит. Акайке  2640,904
Крит. Шварца  2655,625 Крит. Хеннана#Куїнна  2646,499

Статистика на базі вихідних даних:
Середнє зал. змін.  5,054821 Ст. Відх. зал. змін.  2,310412
Сума кв. залишків  3016,914 С.П. регресії  1,740411

Отож, як бачимо цей метод дав дещо інші резуль#

тати, зокрема він показав, що статистичну зна#

чущість має кількість персоналу, а не витрати на ньо#

го. Хоча, в своїй сутності, це є близькі показники. В

цьому випадку не було виявлено впливу для фіктив#

них змінних.

Якщо аналізувати всі три моделі, то остання

має найнижчий показник індексу Фішера,  що

свідчить про кращу адекватність

оцінки у цілому, найвищий індекс

детермінації,  який вже пояснює

майже половину зміни регресанта,

а також всі три інформаційній кри#

т е р і ї  с в ід ч а т ь  п р о  в и щ у  е ф е к #

тивність саме цієї моделі. Аналіз за#

лишків виявив лівостороню асимет#

рію. Проте саме остання модель має найкращі по#

казники апроксимації.

Результати подамо у вигляді рівняння 2.

l_exportrevenues = -1,73 + 1,02*l_Salesproseeds - 0,256*l_Qofworkers
                                (0,270)                 (0,0530)               (0,0634) 
 
n = 999, R-квадрат = 0,457  
(стандартні похибки у дужках) 

(2)

Коефіцієнт ст. похибка t-статистика p-значення
Const 0,361231 0,666621 0,5419 0,5881
l_Expenditurespe~ −0,420178 0,0929628 −4,520 7,44e-06 ***
l_Salesproseeds 1,14197 0,0887447 12,87 1,13e-033 ***
Dcountry_1 −3,06129 1,28860 −2,376 0,0178 **
Dcountry_2 −3,18197 1,39214 −2,286 0,0226 **
Dcountry_6 −0,623119 0,319597 −1,950 0,0517 *

Таблиця 4. Модель 1: Фіксовані ефекти,
використано 614 спостережень

Коефіцієнт ст. похибка z p-значення   
Const −0,884616 0,274249 −3,226   0,0013 *** 
l_Expenditurespe~ −0,144767 0,0551095 −2,627 0,0086 *** 
l_Salesproseeds 0,956104 0,0540988 17,67 6,73e-070 *** 
Dcountry_1 −0,415263 0,252890 −1,642 0,1006  
Dcountry_2 −0,747477 0,304498 −2,455 0,0141 ** 

Таблиця 5. Модель 2: Випадкові ефекти (УМНК)

Коефіцієнт Ст. Похибка t-статистика p-значення
const −1,73177 0,270079 −6,412 <0,0001 ***
l_Qofworkers −0,256462 0,0634266 −4,043 <0,0001 *** 
l_Salesproseeds 1,02041 0,0529923 19,26 <0,0001 ***

Таблиця 6. Модель  4: МЗНК, використано
999 спостережень
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ВИСНОВКИ Й ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, наш аналіз міжнародної конкурентос#

проможності компаній на аграрних ринках ЄС показав,

що експортна виручка компанії як показник такої кон#

курентоспроможності найбільше залежить від кількості

робітників компанії, а також від ефективності продажів

компанії загалом. У цілому, отримані результати під#

тверджують оцінки попередніх емпіричних досліджень.

Щодо останнього детермінанта, то тут зазначити про

ймовірний вплив ефекту масштабу на ефективність екс#

порту, а також досвіду реалізації продукції. На жаль,

такі детермінанти не має можливості оцінити. Ми нама#

галися врахувати такі нюанси, використовуючи моделі

з випадковими та фіксованими ефектами. Однак резуль#

тати були схожими до результатів фінальної моделі.

Перспективи подальших розвідок полягають у розши#

ренні географії компаній для аналізу та збільшені кількості

детермінантів за рахунок попереднього анкетування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна знаходиться у глибокій громадсько#полі#

тичній та фінансово#економічній кризі — кризі довіри

суспільства до всіх інститутів державної влади. Голов#

ною передумовою виникнення кризи стала зневіра

українців у законності та справедливості, яку мала би

забезпечувати державна влада, насамперед через орга#

ни сектору безпеки і оборони (далі — СБіО). Відсутність

дієвого контролю інститутів громадянського суспільства

за органами державної влади фактично унеможливлює

здійснення демократичного цивільного контролю над
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SOME PROBLEMS OF IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF DEMOCRATIC CIVIL CONTROL
OVER THE SECURITY AND DEFENSE OF UKRAINE

У статті зазначено, що головною передумовою виникнення кризи стала зневіра українців у
законності та справедливості, яку мала би забезпечувати державна влада, насамперед через
органи сектору безпеки і оборони. Наголошено, що надійний демократичний цивільний конт�
роль над сектором безпеки і оборони позитивно впливає на міжнародний імідж держави, по�
літика якої є стабільною і передбачуваною. Обгрунтовано, що вдосконалення механізмів демок�
ратичного цивільного контролю над органами сектору безпеки і оборони є одним із основних
напрямів державної політики у сфері забезпечення національної безпеки України. Зазначено,
що Україна має міжнародні зобов'язання щодо встановлення демократичного контролю над
сектором безпеки і оборони в рамках членства та співробітництва з ООН, ОБСЄ, Радою Євро�
пи, НАТО та ЄС. Запропоновано основні напрями та шляхи удосконалення механізмів демокра�
тичного цивільного контролю над СБіО України.

The article states that the main prerequisite for the crisis was the loss of Ukrainians' legitimacy
and justice, which should be ensured by the state authorities, primarily through the security and
defense sector. It is emphasized that reliable democratic civilian control over the security and defense
sector has a positive effect on the international image of the state, whose policy is stable and
predictable. It is substantiated that the improvement of mechanisms of democratic civil control over
the security and defense sector is one of the main directions of the state policy in the sphere of
ensuring national security of Ukraine. It is noted that Ukraine has international obligations to establish
democratic control over the security and defense sector in the framework of membership and
cooperation with the UN, the OSCE, the Council of Europe, NATO and the EU. The main directions
and ways of improvement of mechanisms of democratic civil control over SBA of Ukraine are offered.

Ключові слова: сектор безпеки і оборони, демократичний цивільний контроль, механізми демократич�

ного цивільного контролю.

Key words: security and defense sector, democratic civilian control, mechanisms of democratic civil control.

СБіО. Але Революція Гідності відкрила новий етап в

історії розвитку громадянського суспільства, продемон#

струвала вплив громадськості на суспільно#політичні

перетворення, стала поштовхом для оновлення та пе#

реформатування влади.

У відповідь на збройну агресію з боку Російської

Федерації Україна розпочала здійснювати комплексні

заходи щодо проведення реформування системи дер#

жавного та військового управління, оскільки вдале ре#

формування безпекового та оборонного сектору дер#

жави на основі принципів і стандартів ЄС та НАТО озна#
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чатиме підвищення рівня безпеки для громадян, розвит#

ку СБіО, підвищення обороноздатності держави та

відновлення територіальної цілісності України. Саме в

умовах зовнішньої агресії система демократичного ци#

вільного контролю над СБіО має стати наріжним каме#

нем успішної стратегії демократизації держави, її транс#

формаційних перетворень, розвитку СБіО як важливої

складової гарантування державного суверенітету і за#

безпечення національної безпеки України.

Стратегічні підходи до процесу реформування СБіО

України закладено в Стратегії національної безпеки

України від 26 травня 2015 р. № 287/2015, спрямова#

ної на якісне вдосконалення системи демократичного

цивільного контролю над СБіО, зокрема посилення пар#

ламентського контролю у цій сфері [1].

Актуальність наукового дослідження демократичного

цивільного контролю в контексті реформування СБіО Ук#

раїни зумовлена введенням в дію рішення Ради національ#

ної безпеки і оборони України від 6 вересня 2015 р. "Про

Воєнну доктрину України", затвердженого Указом Прези#

дента України від 24 вересня 2015 р. № 555/2015, де вихо#

дячи із засад внутрішньої і зовнішньої політики, з урахуван#

ням характеру актуальних загроз національній безпеці ос#

новними завданнями воєнної політики України у найближ#

чий час і в середньостроковій перспективі є удосконалення

системи демократичного цивільного контролю над СБіО

держави відповідно до стандартів ЄС та НАТО [2].

Тому дуже важливо задіяти весь науково#експерт#

ний потенціал для удосконалення механізмів демокра#

тичного цивільного контролю над СБіО України саме

зараз, на етапі глибокої посттоталітарної трансформації

політичної влади і соціальних інститутів та суспільно#

політичних, соціально#економічних, політико#правових,

державно#управлінських та оборонних реформ, необ#

хідних для реалізації національних інтересів у контексті

розвитку України як демократичної, соціальної та пра#

вової держави та спроможності сил і засобів СБіО про#

тистояти викликам і загрозам.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить,

що протягом існування України як незалежної держави

з'явилася певна кількість статей, монографій, у яких в

основному розглядалися загальні проблеми безпеки

країни, зокрема роль та місце збройних сил у новому

українському суспільстві та процесу демократизації

армії, що знайшло відображення в працях О.С. Бодру#

ка, Т.В. Бондар, О.Ф. Бєлова, Т.В. Балакірєва, В.П. Горбу#

ліна, А.С. Гриценка, О.І. Гриненка, О.А. Долгого, М.М. Дє#

нєжкіна, О.О. Котлянець, Г.М. Перепелиці, Л.В. По#

лякова, М.П. Требіна, О.В. Мельник, О.М. Омельчука,

О.Ф. Сальнікової, М.В. Сунгуровського, Г.П. Ситника,

А.С. Сіцінського, М.В. Сіцінської, І.А. Храбана, Н.В. Че#

реміскіна, В.О. Шамрая, В.М. Яблонського та ін.

Водночас дослідження, в яких із позицій системно#

го підходу розглядаються механізми демократичного

цивільного контролю над сектором безпеки і оборони

України, практично відсутні.

Отже, говорячи про стан розробки наукових про#

блем, пов'язаних з удосконаленням механізмів демок#

ратичного цивільного контролю над сектором безпеки

і оборони, слід підкреслити, що інтерес до зазначеної

теми проявляється виключно для вирішення окремих

питань цивільно#військових відносин, тобто досліджен#

ня є безсистемними і фрагментарними.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — запропонувати пріоритетні напрями

та визначити шляхи вдосконалення механізмів демо#

кратичного цивільного контролю над сектором безпе#

ки і оборони України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Побудована за 26 років незалежності система демок#

ратичного цивільного контролю над СБіО України вия#

вилася неготовою ефективно захищати права і свободи

людини, які визнаються в Україні найвищою соціальною

цінністю, через спотворення системи державного та

військового управління; надмірною цензурою в засобах

масової інформації; приховування та маніпулювання сус#

пільними проблемами в інтересах окремих державних

службовців, політиків; політизацією силових структур (за#

лучення їх до політичної боротьби); корупцією тощо.

Зазначимо, що в Україні відбувається постійна мо#

дернізація механізмів контролю у сфері державного

управління, формується нова система демократичного

цивільного контролю за дотриманням вимог законодав#

ства, що регулюють діяльність СБіО. Ця система є час#

тиною всієї системи державного контролю, але має свої

особливості у формуванні та функціонуванні, що вит#

ребувані сучасним змістом контрольної діяльності в без#

пековій сфері та органами державної влади, що її

здійснюють. Тому в умовах розвитку демократії,

здійсненні першочергових реформ, насамперед у сфері

державного управління та національної безпеки, вини#

кає об'єктивна потреба в удосконаленні механізмів де#

мократичного цивільного контролю над СБіО України.

Наголошено на тому, що для України демократич#

ний цивільний контроль над СБіО — це не лише вимога

сьогодення, чинник стабільності суспільства на склад#

ному етапі його розвитку, а стратегічний напрям роз#

витку України на тривалу перспективу.

У процесі дослідження нами запропоновано основні

напрями удосконалення механізмів демократичного

цивільного контролю над СБіО України.

Зокрема перший напрям передбачає реформуван#

ня державного та військового управління у сфері демо#

кратичного цивільного контролю над СБіО.

Сутність зазначеного напряму полягає в необхідності

реформування державного та військового управління у

сфері демократичного цивільного контролю над СБіО, для

ефективної реалізації завдань політики національної без#

пеки та підвищення довіри громадян до силових структур

держави шляхом: удосконалення системи забезпечення

національної безпеки України; реформування СБіО, який

би задовольняв потребу сучасного українського суспіль#

ства, відповідав вимогам сьогодення щодо ймовірних вик#

ликів і загроз національним інтересам України у безпековій

та оборонній сферах; створення оптимальних цивільно#

військових відносин у суспільстві відповідно до стандартів

держав — членів ЄС та НАТО; забезпечення розвитку ме#

ханізмів президентського і парламентського контролю над

СБіО: удосконалення структури й уточнення функцій
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суб'єктів системи демократичного цивільного контролю;

відокремлення функцій політичного й адміністративного

управління СБіО від суто державного та військового управ#

ління їхньою діяльністю; збільшення відкритості й прозо#

рості діяльності СБіО; створення ефективної системи за#

побігання та протидії корупції у сфері витрат видатків на

безпеку і оборону тощо.

Другий напрям передбачає удосконалення законодав#

чого та нормативно#правового забезпечення організації

та здійснення демократичного цивільного контролю над

СБіО, зокрема: імплементувати прийнятий у розвинених

демократіях дворівневий спосіб законодавчого забезпе#

чення у сфері національної безпеки: на рівні закону про

національну безпеку, де слід визначити базові поняття,

принципи і державно#правовий механізм забезпечення

національної безпеки і оборони та на підзаконному рівні

— у національних стратегіях, концепціях, які мають зат#

верджуватися указами Президента України; внести зміни

до Закону України "Про основи національної безпеки Ук#

раїни" щодо вдосконалення категоріально#понятійного

апарату; внести зміни до Закону України "Про демокра#

тичний цивільний контроль над Воєнною організацією і

правоохоронними органами держави", якими слід скори#

гувати визначення базових понять і усунути ототожнення

демократичного цивільного контролю з адміністративним;

передбачити розподіл окремих повноважень гілок влади

у сфері контролю таким чином, щоб уникнути надмірної

концентрації впливу на СБіО однієї з них (системні пере#

думови неефективного розподілу повноважень і відпові#

дальності між гілками влади — виняткові повноваження

Президента України з питань контролю над СБіО не зба#

лансовані з обмеженими повноваженнями Верховної Ради

України); передбачити право політичних партій здійснен#

ня ними демократичного цивільного контролю над СБіО

(важелі демократичного цивільного контролю над СБіО

України політичні партії можуть мати лише у разі, коли вони

представлені у відповідних органах державного управлін#

ня, тому демократичний цивільний контроль з боку опо#

зиційних партій є обмеженим і неможливим) тощо.

Третій напрям передбачає розвиток демократичних ци#

вільно#військових відносини у суспільстві шляхом: приведен#

ня у відповідність із стандартами держав#членів ЄС співвідно#

шення цивільного та військового персоналу в органах СБіО;

збільшення цивільної компоненти в органах СБіО; залучен#

ня інститутів громадянського суспільства до вироблення та

реалізації політики національної безпеки, а також до оцінки

її ефективності; розроблення довгострокових програм роз#

витку цивільно#військових відносин відповідно до потреб і

можливостей держави; забезпечення правового та соці#

ального захисту військовослужбовців і членів їх сімей; зас#

тосування принципу відповідальності цивільних за рівень

ефективності силових структур за визначення функцій і зав#

дань СБіО, створення нормативно#правової бази забезпечен#

ня їхньої діяльності, визначення їх структури та чисельності;

відновлення позитивного іміджу військових і правоохоронців;

удосконалення системи зв'язків органів СБіО з громадські#

стю; впровадження європейських норм і стандартів у систе#

му цивільно#військових відносин тощо.

Визначено шляхи вдосконалення організаційного,

політичного, правового, інформаційного та спеціально#

го механізмів демократичного цивільного контролю над

сектором безпеки і оборони.

Наголошено, що формування державного та

військового управління як відкритої, динамічної соціаль#

ної системи та подальше зміцнення законодавчої бази

демократичного цивільного контролю над сектором

безпеки і оборони України, з урахуванням уроків Рево#

люції Гідності та збройного конфлікту на сході Украї#

ни, мають важливе суспільне значення.

Для делегування інститутам громадянського су#

спільства окремих повноважень щодо вжиття заходів у

сфері здійснення демократичного цивільного контролю

над СБіО пропонується: розширити сферу застосування

конкурсних процедур фінансової підтримки інститутів гро#

мадянського суспільства за рахунок бюджетних коштів;

передбачити обов'язкове програмно#цільове планування

видатків для державної фінансової підтримки інститутів

громадянського суспільства під час складання проектів

державного бюджету; забезпечити державний моніторинг

та оцінку проектів і заходів, що здійснюються інститутами

громадянського суспільства за рахунок бюджетних коштів;

забезпечити рівні можливості для інститутів громадянсь#

кого суспільства та державних установ щодо забезпечен#

ня соціальних гарантій військовослужбовців та членів їхніх

сімей за рахунок бюджетних коштів; розширити доступ

інститутів громадянського суспільства до участі в держав#

них закупівлях у сфері безпеки і оборони; розробити та

вжити комплекс інформаційно#просвітницьких заходів

щодо механізмів участі громадськості у формуванні та

реалізації політики національної безпеки тощо.

Таким чином, нами уперше: теоретично обгрунто#

вано концептуальні засади уніфікації системи правил

організації та реалізації механізмів демокритчного ци#

вільного контролю над сектором безпеки і оборони

України, які спрямовані на системно#правове, організа#

ційне, координаційне, інформаційне врегулювання

діяльності органів державного та військового управ#

ління, яке передбачає вироблення правових норм регу#

лювання цивільно#військових відносин в прецесі фор#

мування та реалізації державної політики у сфері націо#

нальної безпеки і оборони України, здійснення комп#

лексних заходів щодо чіткого розмежування функцій і

повноважень органів управління, удосконалення меха#

нізму співпраці і обміну інфорамацією між ними, поси#

лення парламентського контролю, адаптації національ#

ного законодавства до законодавства Європейського

Союзу із урахування відповідних стандартів ЄС та НАТО.

 Автором удосконалено теоретико#методичні поло#

ження, а саме:

— систему принципів демократичного цивільного кон#

тролю над сектором безпеки і оборони, що базується на

верховенстві права, чіткому розмежуванні функцій і повно#

важень політичного керівництва над органами сектору без#

пеки і оборони, професійного державного та військового

управління, взаємодії і відповідальності органів державної

влади та сектору безпеки і оборони, судовий захист суб'єктів

цивільного контролю, інформування громадськості про стан

справ у цьому секторі та про їхню діяльність, деполітизації

та деідеологізації контролю її доповненням принципами

об'єктивності контролю, дієвості контролю, гласності, сис#

тематичності та регулярності, відкритості й послідовності

політики у сфері національної безпеки і оборони України,

невідворотності покарання за вчинення злочинів проти ос#

нов національної безпеки і оборони України;
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— спеціальний механізм демократичного цивільного

контролю над сектором безпеки і оборони України, який,

на відміну від існуючого, передбачає: по#перше, посилен#

ня безпекового аспекту в особливий період як механізм

реалізації в умовах зовнішньої агресії, де владні уп#

равлінські (адміністративні) функції організації оператив#

но#розшукової діяльності втілюються через комплекс ужи#

тих відповідно до Конституції і законів України, міжнарод#

них зобов'язань, правових, організаційних, інформаційних

заходів і засобів з боку спеціальних служб України (розв#

ідувальних і контррозвідувальних), оперативних

підрозділів, а також підрозділів дізнання та досудового

слідства задля недопущення порушень конституційних

прав і свобод людини та громадянина в цей період; по#

друге, посилення важелів впливу профільних комітетів

Верховної Ради України з питань безпекової та оборон#

ної політики, зокрема Комітету ВРУ з питань національної

безпеки та оборони, Комітету ВРУ з питань бюджету та

Комітету ВРУ запобігання і протидії корупції щодо вдос#

коналення контролю за використанням бюджетних коштів

на розвиток сектору безпеки і оборони, організації пар#

ламентського контролю за діяльністю спеціальних служб,

закритий характер функціонування яких потребує запро#

вадження відповідних механізмів спостереження та прий#

няття оперативних управлінських рішень;

— структурні елементи системи забезпечення націо#

нальної безпеки щодо організації та здійснення демок#

ратичного цивільного контролю над сектором безпеки

і оборони, зокрема визначено механізми демократич#

ного цивільного контролю над цією сферою та обгрун#

товано, що найважливішими для цієї сфери є організа#

ційний, політичний, правовий, інформаційний та спе#

ціальний механізми, а також з'ясовано їх роль у системі

державного та військового управління в цій сфері.

Також наукові результати дістали подальшого роз#

витку, а саме:

— систематизація підходів і поглядів щодо місця та

ролі демократичного цивільного контролю над секто#

ром безпеки і оборони України у сфері державного та

військового управління, зокрема обгрунтовано, що роз#

виток механізмів демократичного цивільного контролю

є одним з основних напрямів реформування системи

забезпечення національної безпеки і оборони України

відповідно до стандартів ЄС та НАТО;

— підходи до реалізації механізмів демократичного

цивільного контролю над сектором безпеки і оборони

України в умовах зовнішньої агресії, що спрямовані на

вирішення проблемних питань у сфері цивільно#військо#

вих відносин безконфліктними шляхами їх врегулювання,

а саме: суспільно#політичний (комплекс соціальних, інфор#

маційних та профілактичних заходів спрямованих на за#

безпечення комунікацій представників сектору безпеки і

оборони із суспільством; здійснення інформування украї#

нського суспільства про діяльність сектору безпеки і обо#

рони); державно#правовий (застосування нових норматив#

но#правових механізмів з метою виконнання міжнародних

зобов'язаннь щодо демократичного цивільного контролю

над сектором безпеки і оборони у рамках членства та

співробітництва з ООН, ОБСЄ, Радою Європи, НАТО та

ЄС); адміністративний (організаційне й організаційно#пра#

вове забезпечення, створення бази даних про цивільно#

військові відносини у суспільстві в умовах зовнішньої аг#

ресії на базі Урядового контактного центру національної

системи комунікації влади з громадськістю); контрольно#

наглядовий (виключення можливостей або захист від мож#

ливостей неефективного розподілу повноважень і відпо#

відальності між гілками влади — виняткові повноваження

Президента України з питань контролю над сектором без#

пеки і оборони не збалансовані з обмеженими повнова#

женнями Верховної Ради України);

— пріоритетні напрями вдосконалення механізмів

демократичного цивільного контролю над сектором без#

пеки і оборони України, зокрема запропоновані такі на#

прями: 1) реформування державного та військового уп#

равління у сфері демократичного цивільного контролю над

сектором безпеки і оборони; 2) удосконалення законодав#

чого та нормативно#правового забезпечення організації

та здійснення демократичного цивільного контролю над

сектором безпеки і оборони; 3) розвиток демократичних

цивільно#військових відносини у суспільстві.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи все вищенаведене, можна зазначити, що

відсутність сталих засад демократичного цивільного конт#

ролю над сектором безпеки і оборони створює умови для

їх політизації, порушення прав і свобод громадян, корупції,

перешкоджає розвитку демократії. Без організації дієвого

демократичного цивільного контролю над сектором без#

пеки і оборони побудова демократичної правової держави

практично неможлива. Тому удосконалення механізмів де#

мократичного цивільного контролю над сектором безпеки

і оборони — це запобігання перетворенню України на дер#

жаву з ознаками тоталітаризму та сприяння розвитку де#

мократичних процесів у силових структурах держави, що

дало б змогу знизити конфліктність у сфері цивільно#

військових відносин і підвищити рівень довіри громадян Ук#

раїни до сектору безпеки і оборони.

Перспективою подальших розвідок цієї проблема#

тики є, на наш погляд дослідження питань забезпечен#

ня реалізації механізмів демократичного цивільного

контролю над спеціальними службами України.

Література:

1. Про Рішення Ради національної безпеки і оборо#

ни України від 6 травня 2015 р. "Про Стратегію націо#

нальної безпеки України": Указ Президента України від

26 трав. 2015 р. № 287/2015. URL: http://zakon4.ra#

da.gov.ua/laws/show/287/2015

2. Про рішення Ради національної безпеки і оборо#

ни України від 6 верес. 2015 р. "Про Воєнну доктрину

України": Указ Президента України від 24 вересня 2015 р.

№ 555/2015. URL: http://www.president.gov.ua/

documents/5552015#19443

References:

1. President Of Ukraine (2015), Decree "On the

Strategy of national security of Ukraine", available at:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/287/2015

(Accessed 29 January 2018).

2. President Of Ukraine (2015), Decree "About the

Military Doctrine of Ukraine", available at: http://

www.president.gov.ua/documents/5552015#19443

(Accessed 29 January 2018).

Стаття надійшла до редакції 25.02.2018 р.



37

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

УДК 351:69

Є. А. Вилгін,
к. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування,
Міжрегіональна академія управління персоналом

РЕФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОB
БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

E. Vilgin,
Ph.D., Associate Professor of the Department of Public Administration
Interregional Academy of Personnel Management

REFORMING INVESTMENTBBUILDING COMPLEX OF THE REGION

Зазначено, що на сучасному етапі розвитку економіки активізація інвестиційної діяльності по�
требує створення сприятливих умов для мобілізації капіталу і ефективного його використання в тих
видах діяльності, і в тій кількості, які відповідають інтересам галузей і країни в цілому. В цьому кон�
тексті слід зазначити, що будівельний комплекс відноситься до інвестиційних комплексів економі�
ки, від рівня розвитку яких значною мірою залежить відтворення виробничих фондів та структурне і
якісне оновлення виробничого потенціалу. Будівництво у сукупності із машинобудуванням стано�
вить матеріальну основу інвестиційно�виробничої діяльності і відіграє суттєву роль у забезпеченні
інвестиційного процесу виробничими потужностями з метою своєчасного і якісного освоєння інве�
стицій. Водночас ефективність інвестиційного впливу будівельного комплексу на соціально�еконо�
мічний розвиток економіки значною мірою залежить від досконалості методів та інструментів регу�
лювання інвестиційного процесу та їх відповідності сучасним потребам.

Виділено основні проблеми реформування інвестиційно�будівельного комплексу регіону, вирі�
шення яких має носити комплексний і взаємопов'язаний характер: по�перше, активізувати проце�
си, що зумовлюють можливість ефективного функціонування інвестиційно�будівельної сфери
вітчизняної економіки; по�друге, почати формування практично заново основ матеріально�техніч�
ної бази будівельного комплексу, в першу чергу, цементної промисловості, а також будівельного і
дорожнього машинобудування, в тому числі і на основі запозичення зарубіжних технологій на базі
промислового складання; по�третє, приступити до здійснення переходу до нової ефективної та
результативної державної житлової політики; по�четверте, приступити до створення перспектив�
ної технологічної та видової структури реалізованих інвестицій в основний капітал, що відображає
прогресивні науково�технічні та інноваційні зміни в господарській практиці національної економі�
ки; по�п'яте, почати оновлення і модернізацію житлово�комунального комплексу країни.

Запропоновано концептуальну трансформацію будівельного комплексу засновувати на опти�
мізації темпів зростання інвестицій в основний капітал при одночасному якісному зміні їхнього ха�
рактеру і структури, загального науково�технічного рівня матеріально�технічної бази будівельного
комплексу і створюваної в ньому будівельної продукції. Такий зсув сформує масштабні передумо�
ви для поступового задоволення потреб населення в доступному і комфортному житло, відновлен�
ня раніше побудованого житлового фонду, а також будівництва нових основних фондів, які скла�
дуть матеріальну основу виробничого сектора національного господарства країни.

It is noted that at the current stage of economic development activization of investment activity requires
creation of favorable conditions for the mobilization of capital and its effective use in those kinds of
activities, and in the amount that corresponds interests of industries and the country as a whole. In this
context, it should be noted that the construction complex refers to investment complexes of the economy,
the level of development of which largely depends on the reproduction of productive assets and the
structural and qualitative upgrade of production potential. Construction in combination with mechanical
engineering forms the material basis of investment and production activity and plays an essential role in
providing the investment process with production facilities in order to timely and qualitative development
of investments. At the same time, the effectiveness of the investment impact of the construction complex
on the socio�economic development of the economy depends to a large extent on the perfection of the
methods and tools for regulating the investment process and their compliance with modern needs.

The main problems of reforming the investment and construction complex of the region are highlighted,
the solution of which should be complex and interconnected: firstly, to intensify the processes that
determine the effective functioning of the investment and construction sphere of the domestic economy;
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ВСТУП
Основна мета державного регулювання інвестицій#

но#будівельної діяльності полягає в тому, щоб створи#

ти сприятливий інвестиційний клімат у країні та в її ре#

гіонах для всіх суб'єктів господарювання, для реалізації

економічної та соціальної державної та регіональної

політики на кожний певний період. Таким чином, регу#

лювання розвитку регіонального інвестиційно#будівель#

ного комплексу є найважливішим інструментом у руках

держави для впливу на економічні та соціальні процеси

на місцевому рівні.

На сучасному етапі розвитку економіки активізація

інвестиційної діяльності потребує створення сприятли#

вих умов для мобілізації капіталу і ефективного його

використання в тих видах діяльності, і в тій кількості,

які відповідають інтересам галузей і країни в цілому. В

цьому контексті слід зазначити, що будівельний комп#

лекс відноситься до інвестиційних комплексів економі#

ки, від рівня розвитку яких значною мірою залежить

відтворення виробничих фондів та структурне і якісне

оновлення виробничого потенціалу. Будівництво у су#

купності із машинобудуванням становить матеріальну

основу інвестиційно#виробничої діяльності і відіграє

суттєву роль у забезпеченні інвестиційного процесу ви#

робничими потужностями з метою своєчасного і якіс#

ного освоєння інвестицій. Водночас ефективність інве#

стиційного впливу будівельного комплексу на соціаль#

но#економічний розвиток економіки значною мірою

залежить від досконалості методів та інструментів ре#

гулювання інвестиційного процесу та їх відповідності

сучасним потребам.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам регулювання інвестиційно#будівельної

діяльності присвячено багато науково#дослідницьких

робіт, серед яких слід відмітити таких науковців, як

Ф.А. Важинського, А.В. Колодійчука, А.Ю. Яремко,

А. Касприка, Г.С. Стефанишина, О. Шатила та багатьох

інших. Питанням аналізу стану та динаміки розвитку

інвестиційно#будівельної сфери присвячені зокрема

secondly, to start the formation of virtually new bases of material �technical base of the construction
complex, first of all, the cement industry, as well as construction and road engineering, including the
borrowing of foreign technology a guy based on industrial assembly; thirdly, to start the transition to a
new effective and efficient state housing policy; fourthly, to start the creation of a promising technological
and specific structure of realized investments in fixed capital, reflecting progressive scientific and
technical and innovation changes in the economic practice of the national economy; fifthly, to start the
renovation and modernization of the country's housing and communal services.

The conceptual transformation of the construction complex is proposed to be based on optimizing the
growth rates of investment in fixed assets, while at the same time qualitatively changing their nature and
structure, the overall scientific and technical level of the material and technical base of the construction
complex and construction products created therein. Such a shift will form a large precondition for gradually
meeting the needs of the population in affordable and comfortable housing, the restoration of a previously
built housing stock, as well as the construction of new fixed assets, which will form the material basis of
the industrial sector of the national economy of the country.

Ключові слова: реформування інвестиційно�будівельного комплексу, регіон, виробничий потенціал, ви�

робничі фонди, інвестиційно�виробнича діяльність, соціально�економічний розвиток, інструменти регулю�

вання інвестиційного процесу.

Key words: the reform of the investment and construction complex, the region, production potential, production

funds, investment and production activities, socio�economic development, tools for regulating the investment process.

роботи А. Асаула, А. Беркути, А. Гойка, Ю. Манцевича,

В. Кравченко, Л. Левгта, К. Паливоди, де автори викла#

дають власне бачення шляхів удосконалення процесів

інвестування будівництва. В економічній літературі де#

тально розглянуті питання загальної потреби в капіталь#

них вкладеннях, оновлювання і відтворення основних і

оборотних фондів, пріоритетів інвестування. Проте ди#

намічний розвиток ринкових стосунків обумовлює не#

обхідність додаткових наукових досліджень та проблем

реформування інвестиційно#будівельного комплексу

регіону з метою вдосконалення існуючих та формуван#

ня нових механізмів реалізації його інвестиційної стра#

тегії. У зв'язку з цим виникла необхідність уточнення і

систематизації методів і інструментів реформування

інвестиційної діяльності в будівельному комплексі Ук#

раїни, а також у формуванні механізму реалізації дер#

жавної стратегії регулювання інвестиційної діяльності,

що забезпечує активізацію залучення інвестицій в буді#

вельний комплекс.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета статті полягає в уточнення та систематизації

методів і інструментів реформування інвестиційно#бу#

дівельної комплексу регіону в умовах кризового стану.

РЕЗУЛЬТАТИ
Аналітично поглиблюючи науково#практичну іден#

тифікацію умов і передумов поточного і перспективно#

го реформування вітчизняного будівельного комплек#

су, Н.В. Дацій виділяє зовнішні і внутрішні передумови і

умови, що визначають розвиток будівельного комплек#

су в перспективі [2]. При цьому до зовнішніх об'єктив#

них передумов вчені відносять сучасні вимоги до спо#

живчих якостей створюваної будівельної продукції, і, в

першу чергу, житла; фізичне старіння і моральне старі#

ння раніше створеного виробничого апарату країни;

необхідність санації і модернізації раніше створеного з

кінця 1950 рр. морально і фізично застарілого житло#

вого фонду та ін. Внутрішні передумови розвитку буді#

вельного комплексу зв'язуються вченими з перспектив#

ною динамікою інвестиційної активності національної
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економіки, а також необхідністю якісного перетворен#

ня всіх структурних компонентів самого будівельного

комплексу.

Таким чином, вітчизняний будівельний комплекс

виявився в складному становищі, коли зовні тяжіє по#

треба в його реформуванні, яке б відповідало запитам

продуктивної і соціальної сфер суспільства в якісній

будівельної продукції об'єктивно може бути обмежена

в її реалізації через низький рівень виробничого потен#

ціалу будівельного комплексу.

У контексті поточних вимог і завдань реформуван#

ня національної економіки, її інноваційної перебудови,

можна виділити кілька принципових проблем, що потре#

бують вирішення в довгостроковій перспективі:

— структурне оновлення виробничого потенціалу

будівельного комплексу за допомогою модернізації

спеціальних засобів виробництва і предметів праці, яка

дозволить підприємствам будівельного комплексу реа#

лізувати інвестиційні запити промислових і кінцевих спо#

живачів по широкому спектру затребуваною ними бу#

дівельної продукції (виробничі потужності, житло, соці#

альні об'єкти, транспортна інфраструктура);

— формування умов для посилення кадрової бази

виробничого потенціалу будівельного комплексу, важ#

ливою складовою яких на сучасний момент є актуаліза#

ція розвитку будівельної науки, підготовка кваліфіко#

ваних кадрів для будівельної сфери.

Тобто формується в сфері суспільного виробницт#

ва і соціальній сфері запит на якісне будівництво потре#

бує суттєвого реформування будівельного комплексу,

в процесі якого, повинна бути модернізована як вироб#

нича база будівельного виробництва, так і кадровий

склад галузі.

Все це дозволяє нам зробити висновок про те, що

умови і передумови для розвитку інвестиційно#будівель#

ної діяльності утворюють деяку її факторну середови#

ще, яке емпірично "задає" межу потенційно можливого

на даний період розвитку будівельного комплексу.

Будівництво як сфера діяльності поділяється на:

— сторони будівельних відносин на ринку;

— об'єкти, що використовуються учасниками в бу#

дівельній сфері;

— інфраструктуру будівельного сегменту ринку;

— ринкове пристрій;

— державний нагляд за станом будівельної сфери.

Тобто в складі будівельного комплексу можна ви#

ділити три базові частини, які мають чітку спеціаліза#

цію:

— капітальне будівництво (будівельне виробницт#

во);

— матеріально#технічна база будівництва, пред#

ставлена галузями, що роблять товари і надають рин#

кові послуги;

— будівельне проектування, що забезпечує профе#

сійне функціонування будівельного виробництва.

Тобто оцінка ймовірного розподілу інвестицій по#

казує, що частка пасивної частини основних фондів ста#

білізується і навіть має деяку тенденцію до зростання,

в роль активної частини залишається фактично не#

змінною.

Це дозволяє нам зробити висновок про те, що по#

точна і ймовірна перспективна динаміка структури інве#

стицій в сфері будівництва не буде пов'язана з посилен#

ням основного виробничого фактора, обмежуючи мож#

ливість повного задоволення виробничого і споживчо#

го попиту.

Розподіл інвестицій у вітчизняному будівельному

комплексі фактично фіксує тенденцію на подальшу кон#

сервацію сформувалася в економіці виробничої бази, її

моральне і фізичне старіння, а значить зниження нау#

ково#технічного потенціалу економіки України.

Вчений Н.М. Матвєєва, підкреслюючи низький

рівень інституціоналізації і обмежену можливість цент#

ралізації процесу розподілу інвестицій в виробничому

будівельному комплексі вказує на той факт, що скла#

дові його економічні підсистеми, мають незалежністю

у виборі оптимального режиму функціонування [4, с.

36]. Однак у плані загальнонаціонального управління

капітальним будівництвом ніякої комплексності немає і

бути не може.

Проте, визнаючи реально наявний і чималий рівень

хаотизації цього процесу в українській економіці, ми не

поділяємо точку зору вченого щодо того, що процес

розподілу інвестицій не може бути в певній — достатній

мірі відрегульований державою.

На думку П.Т. Бубенко, "вихідним елементом забез#

печення стійкості економіки, який повинен бути реалі#

зований при побудові системи стабілізації в умовах рин#

ку, є ступінь врахування індивідуальних впливів (окре#

мих господарюючих суб'єктів або будь#яких подій) на

дію механізмів, що забезпечують зміну економічної си#

стеми [1, с. 89]. У загальному випадку, індивідуальні дії

підлаштовуються під існуючі способи функціонування,

в іншому випадку вони можуть бути припинені і зупи#

нені".

Іншими словами, логіка побудови стійкого функці#

онування ринкової економіки передбачає, що хаотична

поведінка економічних суб'єктів, напрямки їх еконо#

мічної, і, зокрема, інвестиційної активності, можуть і по#

винні бути скоректований в тому випадку, якщо не орга#

нічно вбудовуються в існуючі інституційно "нормалізо#

вані" механізми розвитку ринку, еталонне побудова

яких, ймовірно, визначає держава як центральний інсти#

тут, який регулює ринок. Криза 2008—2009 рр. пока#

зав, що стихійне розподіл інвестиційної активності, що

не регульоване державою, може сформувати нестійку

модель економічного зростання, стабілізація якої в

одному з циклів її розвитку вимагає втручання держа#

ви. На тлі даного питання про розподіл інвестицій, яке б

забезпечувало більш збалансоване і прогресивне в тех#

нологічному відношенні розвиток виробничого потен#

ціалу і індустріальної бази будівельного комплексу

являє собою більш просту і апріорі цілком вирішуване

завдання.

Її детальне уявлення стосовно капітального будів#

ництва дозволяє виділити ряд наступних основних про#

блем, вирішення яких має носити комплексний і взає#

мопов'язаний характер:

— по#перше, активізувати процеси, що зумовлюють

можливість ефективного функціонування інвестиційно#

будівельної сфери вітчизняної економіки;

— по#друге, почати формування практично заново

основ матеріально#технічної бази будівельного комп#

лексу, в першу чергу, цементної промисловості, а також
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будівельного і дорожнього машинобудування, в тому

числі і на основі запозичення зарубіжних технологій на

базі промислового складання;

— по#третє, приступити до здійснення переходу до

нової ефективної та результативної державної житло#

вої політики;

— по#четверте, приступити до створення перспек#

тивної технологічної та видової структури реалізованих

інвестицій в основний капітал, що відображає прогре#

сивні науково#технічні та інноваційні зміни в госпо#

дарській практиці національної економіки;

— по#п'яте, почати оновлення і модернізацію жит#

лово#комунального комплексу країни.

Рішення першої проблеми потребують законодав#

чо оформленої перебудови всієї системи виробничо#

економічних відносин у сучасній сфері інвестиційно#

будівельної діяльності, яка б забезпечила формування

збалансованого попиту і пропозиції за рахунок переваж#

но ринкової адаптації останнього.

Друга проблема зажадає фактично відновлення за#

ново матеріально#технічної бази вітчизняного будівель#

ного комплексу, що може бути забезпечено, перш за

все, за рахунок підвищення рівня його інвестиційного

насичення, яке сформує основний імпульс до кількісно#

го та якісного приросту промисловості будівельного

машинобудування.

Відзначаючи особливості структурної побудови цьо#

го процесу, вчений Г. Лагутін, зокрема зазначає, що

пріоритет у новій структурі повинен належати спожив#

чому сектору [3, с. 46]. Його розвиток може дати по#

тужний імпульс розвитку таких інвестиційних галузей,

як машинобудування, промисловість будівельних мате#

ріалів, будівництво, так само як і падіння обсягів будів#

ництва (наприклад, в умовах кризи) призведе до рецесії

в металургії і машинобудуванні, галузі будівельних ма#

теріалів.

Для вирішення третього проблеми, на наш погляд,

держава повинна виробити не тільки концептуальне ба#

чення соціальної потреби в її вирішенні і зафіксувати

його в відповідних програмних документах, а й сфор#

мувати реально дієвий механізм, який би дозволив

ефективно інституціоналізувати процес стимулювання

соціально орієнтованого житлового будівництва в Ук#

раїні. Вирішення цієї проблеми неминуче потягне за со#

бою і актуалізацію пов'язаного з нею питання модерні#

зації зношеної інфраструктури житлово#комунального

комплексу, а також будівництва такої інфраструктури

на нових освоюваних територіях.

ВИСНОВКИ
Формування реальних орієнтирів і перспективних

планів розвитку житлового будівництва буде означати

кількісну оцінку обсягу інвестицій, необхідного для ви#

рішення житлової проблеми в країні. Така оцінка доз#

волить реально спланувати оптимальне і потенційно

можливе структурно#видове розподіл інвестицій, яке

буде відображати інноваційний контур науково#техніч#

них змін в господарській практиці, тобто, сформує ос#

нову для вирішення четвертої зазначеної вище завдан#

ня.

Це дозволяє нам зробити висновок, що концепту#

альна трансформація будівельного комплексу повинна

бути заснована на оптимізації темпів зростання інвес#

тицій в основний капітал при одночасному якісному зміні

їхнього характеру і структури, загального науково#тех#

нічного рівня матеріально#технічної бази будівельного

комплексу і створюваної в ньому будівельної продукції.

Такий зсув сформує масштабні передумови для посту#

пового задоволення потреб населення в доступному і

комфортному житло, відновлення раніше побудовано#

го житлового фонду, а також будівництва нових основ#

них фондів, які складуть матеріальну основу виробни#

чого сектора національного господарства країни.

Результуючий вектор розвитку будівельного комп#

лексу в цілому повинен формувати позитивний імпульс

підвищення якості економічного зростання, як у частині

власного розвитку будівельної сфери, так і в частині

вирішення проблем її міжгалузевої взаємодії. Комплек#

сне розгляд цих складових може бути доповнено емпі#

рично розширеним аналізом процесів формування та

розвитку підприємницьких структур у будівельній сфері,

функціонування яких має перманентно збільшувати по#

тенціал територій.
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ВСТУП
Роль держави щодо забезпечення розвитку регіонів

у сучасному світі не обмежується лише регуляторними

функціями, наприклад, як#от стимулювання економіч#

ного зростання, раціонального використання трудово#

го потенціалу, забезпечення прогресивних зрушень у га#

лузевій і територіальній системах, підтримки експорту

продукції та послуг. Головною метою державного уп#

равління регіональним розвитком наразі стає забезпе#

чення економічної та соціальної стабільності, захист

вітчизняних виробників на світових ринках, гармоніза#

ція майнових відносин, зміцнення існуючого ладу, де#

мократизація управління, а відтак й транзит держави в

європейські та євроатлантичні структури.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Сучасна несприятлива макроекономічна ситуація в

Україні, дефіцит інвестицій та інновацій, стагнація ви#

робництва, зниження життєвого рівня та соціального

добробуту народу диктують необхідність створення

ефективної, соціально орієнтованої і екологобезпечної

моделі суспільного розвитку. Така модель повинна грун#

туватись на прогресивних економічних і науково#тех#

нічних зрушеннях, соціально орієнтованих ринкових пе#

ретвореннях, оздоровленні навколишнього середови#

ща та екологізації суспільного життя на засадах стало#

го розвитку, використанні конкурентних переваг краї#

ни та її регіонів у міжнародному поділі та інтеграції праці.

Відтак одним із напрямів забезпечення подальшого роз#

витку економіки держави в умовах європейської інтег#

рації нашої країни має бути підтримання курсу на інно#

ваційний розвиток економіки регіонів.
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РЕЗУЛЬТАТИ
На сьогоднішній день, незважаючи на наявне зако#

нодавство та розуміння проблем регіонального соціаль#

но#економічного розвитку, не вдалося досягнути суттє#

вих результатів щодо зменшення регіональних диспро#

порцій, раціоналізації системи державного управління.

Відтак потребує розробки та впровадження у життя кон#

цепція управління процесом трансформації економіки

українських регіонів у високоефективну соціально#орі#

єнтовану ринкову економіку, становлення матеріальної

бази стійкого розвитку добробуту суспільства, покра#

щення умов життєдіяльності всіх верств населення.

Безперечно, державна регіональна політика повин#

на забезпечити формування оптимальної високоефек#

тивної структури господарства регіонів, яка б сприяла

їхньому комплексному розвитку на основі природно#ре#

сурсного, виробничо#економічного і науково#технічно#

го та людського потенціалів, наявної інфраструктури,

історико#культурних надбань і традицій з використан#

ням переваг та можливостей геополітичного становища

регіонів [2]. Відтак активна державна регіональна соці#

ально#економічна політика покликана сприяти мобілі#

зації всіх регіональних ресурсів для забезпечення еко#

номічного зростання й поглиблення структури економ#

ічних трансформацій у державі, зміцненню демократич#

них основ розвитку українського суспільства.

Пріоритетними напрямами цілеспрямованої держав#

ної регіональної економічної політики мають бути:

зміцнення єдності економічного простору, розширен#

ня та поглиблення міжрегіональних економічних зв'яз#

ків, розвиток внутрішніх товарних ринків, що сприяти#

ме зміцненню економічного потенціалу регіонів.
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Зауважимо, що зміцнення єдиного економічного про#

стору України є найважливішим завданням державного

регулювання економіки регіонів, вирішення якого мож#

ливе за допомогою створення ринку капіталів, розвитку

системи акціонерних компаній, фондових бірж, комерц#

ійних банків, фондів товарних і сировинних ресурсів [1].

Визначаючи найважливіші напрямки економічної пол#

ітики регіону, не можна не відзначити актуальність інтег#

раційного процесу, адже чим тісніші економічні зв'язки з

іншими регіонами й державами, тим більшою мірою са#

мостійним і якісним буде регіональне відтворення.

До того ж, успішність реалізації економічної полі#

тики регіонального розвитку багато в чому залежить від

поєднання розмаїтості конкретних підходів до вирішен#

ня проблем в окремих регіонах і єдності загальних прин#

ципів функціонування ринку в межах держави [3]. При

цьому особливо доцільне формування правового й

організаційного механізму вертикальних і горизонталь#

них взаємодій суб'єктів господарювання й органів уп#

равління, сприяння суспільному й територіальному роз#

поділу праці, розвитку єдиного ринкового простору,

розроблення заходів щодо подолання розпаду міжре#

гіональних господарських зв'язків.

Серед першочергових завдань регіональної економ#

ічної політики слід назвати: створення інституційних пе#

редумов до стимулювання економічного зростання,

ліквідації адміністративних бар'єрів щодо розвитку

підприємництва; розвиток міжрегіонального та міжна#

родного співробітництва, реалізація потенціалу регіо#

нальних кластерних ініціатив (у тому числі щодо спільно#

го освоєння ресурсів); реалізація інвестиційної рефор#

ми, поліпшення інвестиційного клімату, формування си#

стеми інноваційно#зорієнтованих інвестиційних проектів,

створення низки нових інструментів інвестиційного фінан#

сування; диверсифікація джерел фінансового забезпе#

чення розвитку регіону, раціональне поєднання держав#

ного, місцевого, приватного та міжнародного фінансу#

вання; інноваційний розвиток агропромислового комп#

лексу, реалізація експортного потенціалу сільськогоспо#

дарського виробництва на регіональному рівні.

Механізм державного регулювання регіонального

розвитку повинен гнучко поєднувати методи прямого й

опосередкованого впливу на соціально#економічні про#

цеси. Наприклад, прямим економічним регулюванням

може бути безповоротне цільове фінансування, пряма

фінансова допомога, вибіркова фінансова допомога,

надання премій, субвенції, прямі субсидії (дотації, до#

плати). Опосередкованими формами економічного ре#

гулювання можуть слугувати підойми кредитно#грошо#

вої, податкової, амортизаційної, валютної, зовнішньо#

економічної політики.

На наше переконання, найбільш ефективними ме#

ханізмами забезпеченням сталого економічного розвит#

ку будь#якого регіону України виступає органічне по#

єднання вітчизняного економічного потенціалу, довго#

строкових закордонних інвестицій з науково#експерт#

ним супроводом з боку провідних фахівців у галузі дер#

жавного регулювання економіки. Але це матиме успіх

лише за умов використання новітніх інтерактивних тех#

нологій залучення широкої громадськості до розроб#

ки, впровадження й моніторингу управлінських еконо#

мічних стратегій. Визначальною ознакою такого підхо#

ду є спрямування об'єднаних зусиль влади, бізнесу та

громадськості на збереження й розвиток потенціалу і

традицій регіону задля відчутного покрашення життя

мешканців кожної територіальної громади.

У контексті розгляду даної проблематики, зауважи#

мо, що на сучасному етапі розвитку економіки України та

регіонів, потрібно не тільки забезпечення можливості по#

вного аналізу економічного розвитку, але так само і за#

безпечення можливості складання аналізів і прогнозів у

частині обгрунтування вибору основних напрямів розвит#

ку регіонів з метою формування системи державного уп#

равління їх стійким розвитком. Для перспективного анал#

ізу ефективності державного управління соціально#еко#

номічним розвитком регіону необхідне формування тако#

го набору індикаторів, який дозволяв би провести оцінку

з урахуванням усіх факторів, що визначають розвиток

регіону: економічних, соціальних, політичних, екологічних.

Відтак, перш за все, необхідно обгрунтувати захо#

ди стосовно систематизації і розвитку науково#аналітич#

ної бази управління соціально#економічним розвитком

регіону, для чого варто: уточнити критерії і показники

соціально#економічної ефективності управлінської

діяльності в регіоні; розробити методику аналізу і оцін#

ки рівня господарської діяльності у регіоні. Слід зазна#

чити, що алгоритм розрахунків по даній методиці доз#

воляє отримати об'єктивну характеристику стану госпо#

дарства регіону та його місця у народногосподарсько#

му комплексі країни, виявити реальний ресурсний по#

тенціал забезпечення соціальних потреб населення.

Стратегічне значення має для регіонів налагоджен#

ня ефективної зовнішньоекономічної (у тому числі зов#

нішньоторговельної) політики [4]. Пріоритетними зав#

даннями у сфері зовнішньоторговельної політики регіо#

нів слід визнати такі: відновлення докризових тенденцій

і подолання розбалансованості зовнішньої торгівлі за

рахунок нарощування експорту, стимулювання імпорто#

заміщення та зміни товарної структури експорту в бік

продукції з високим рівнем доданої вартості; оптиміза#

цію структури імпорту з метою збільшення частки про#

дукції промислового призначення; забезпечення резуль#

тативного діалогу між центром і регіонами у процесі

прийняття рішень щодо реформування зовнішньотор#

говельної діяльності; сприяння з боку місцевої влади у

встановленні стабільних зовнішньоекономічних зв'язків

підприємств, розташованих на відповідній території;

формування преференційних митних режимів на основі

використання переваг географічного розташування Ук#

раїни, ефективного задіювання потенціалу прикордон#

них і припортових територій; розвиток інноваційних ви#

робничих комплексів кластерного типу, орієнтованих на

випуск конкурентоспроможної експортної продукції.

З метою збільшення регіональної бази оподаткування

і, як наслідок, доходів регіонального бюджету необхідна

велика концентрація високотехнологічних виробництв, а

стосовно вже існуючих — їх максимальна завантаженість.

Звідси необхідність поступової переорієнтації значної час#

тини регіонів на розвиток виробництв глибокої переробки і

високої доданої вартості. Таким чином, у сфері промисло#

вої політики основними пріоритетами виступають: створен#

ня нових підприємств і формування промислових кластерів

у пріоритетних секторах економіки, що забезпечують ви#

соку додану вартість; підвищення рівня конкурентоспро#
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можності й інноваційного потенціалу існуючих підприємств

і організацій регіону; скорочення кількості неефективних

підприємств і організацій (реструктуризація і ліквідація),

включаючи підприємства або організації, що перебувають

у державній власності; стимулювання компаній до вироб#

ництва нової продукції, технологічного переозброєння; ак#

тивне позиціонування сектора досліджень і розробок в еко#

номіці; вдосконалення державної системи фінансування

наукових досліджень і розробок у частині пріоритетності їх

підтримки за критеріями конкурентоспроможності і

співфінансування бізнесу; формування і розвиток системи

науково#технічних та інноваційних фондів; вдосконалення

і розвиток виробничо#технологічної інфраструктури; сти#

мулювання наукомісткого експорту; розвиток механізмів

приватно#державного партнерства в реалізації перспектив#

них напрямів інноваційного розвитку.

Невід'ємним складником конкурентоспроможності

регіонів є зростання ділової активності та оптимізація

структури підприємництва, що потребує від місцевої вла#

ди посиленої уваги до такого: визнання розвитку малого

підприємництва пріоритетним напрямом соціально#еконо#

мічної політики на місцевому рівні та відповідне унорму#

вання цього положення у програмних документах і захо#

дах державного управління; всебічної підтримки започат#

кування підприємницької діяльності (надання на конкурен#

тних засадах приміщень і виробничих потужностей, виді#

лення земельних ділянок підприємцям та установам, ство#

рення розвиненої інфраструктури для ведення бізнесу);

сприяння суб'єктам малого підприємництва у доступі до

мікро#кредитів (за рахунок тісної співпраці з регіональни#

ми фондами підтримки підприємництва); сприяння розвит#

ку малого підприємництва на селі (зокрема у сфері при#

ватного сільськогосподарського виробництва, у секторі

домогосподарств, сільського та зеленого туризму тощо);

формування інвестиційної карти регіону; включення сфер,

привабливих для малого підприємництва, до переліку інве#

стиційних об'єктів, пріоритетність залучення інвестицій до

сектору малого підприємництва; надання консультаційної

та інформаційної підтримки суб'єктам малого бізнесу

щодо диверсифікації сфер підприємницької діяльності, у

тому числі на інноваційній основі; залучення суб'єктів ма#

лого та середнього підприємництва до виконання держав#

них і регіональних замовлень; запровадження регулярно#

го моніторингу щодо стану малого підприємництва з відпо#

відним коригуванням (на основі його результатів) заходів

у межах програм розвитку територій.

При цьому корпоративним об'єднанням підприємців

необхідно створити систему корпоративної статистики і,

спираючись на неї, розробляти пропозиції щодо перспек#

тив та напрямків економічного розвитку регіонів. Уявляєть#

ся найбільш доцільним провести таку роботу в рамках ре#

гіональних торгово#промислових палат, які вже накопи#

чили певні бази даних (реєстри підприємств, статистика

окремих товарних ринків, міжрегіональних угод тощо).

Забезпечення зайнятості населення та розвитку

підприємницької діяльності неможливе без відповідної

трансформації процесів відтворення трудового потенціа#

лу. Адже процес регіонального відродження, як і вихід

національної економіки на вищий ступінь розвитку, вима#

гає створення не лише сучасної матеріально#технічної

бази, впровадження новітніх, високопродуктивних техно#

логій, а й формування такої висококваліфікованої продук#

тивної сили, яка за своєю структурою і професійним скла#

дом була спроможною задовольнити потреби ринкових

перетворень. На жаль, прогресуючий спад виробництва,

різке зниження доходів більшості працюючих призвели до

руйнування інтелектуального потенціалу населення, зне#

цінення мотиваційних стимулів до підвищення продуктив#

ної праці, до масової декваліфікації кадрів.

Враховуючи перераховані проблемні моменти та їх

природу, вихідною базою для формування державно#

го механізму збереження та відтворення трудового по#

тенціалу має бути створення системи його моніторингу.

Саме моніторинг дав би можливість завчасно запобіга#

ти виникненню небезпечних явищ у соціально#трудовій

сфері, грунтовно розробляти як оперативні соціальні,

організаційно#економічні і політичні рішення, так і дов#

готермінову стратегічну політику щодо збереження і

ринкової трансформації трудового потенціалу.

ВИСНОВКИ
Таким чином, розмаїтість застосовуваних механіз#

мів регулювання регіонального соціально#економічно#

го розвитку покликано забезпечити створення раціо#

нальних і взаємовигідних відносин між державою й

місцевими органами влади, адаптувати до сучасних умов

здійснення реформ, наблизити механізми регулювання

регіонального економічного розвитку до норм і стан#

дартів Європейського Союзу з метою інтеграції еконо#

міки України у світовий економічний простір.
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CRITERIA FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR

Дослідження економічної сутності сталого розвитку дозволило зробити висновок про те, що вона є альтер�
нативою тим кризовим процесам, які відбувалися останні десятиліття в Україні, і результатом яких стала втрата
лідируючих позицій держави в системі міжнародних відносин, а також значні втрати виробничого потенціалу
і зростання рівня бідності населення, особливо в сільській місцевості.

Визначено, що пріоритетність розвитку аграрної сфери щодо інших галузей економіки обу�
мовлено такими об'єктивними обставинами: попит на продукцію сільського господарства не�
еластичний; у короткостроковому періоді структурні цикли економіки, погодні умови роблять
значний вплив на врожайність сільськогосподарських культур і продуктивність тварин.

Запропоновано як критерій використовувати статичні та динамічні результати. У зв'язку з цим,
критерії сталого розвитку аграрного сектору у різних авторів різняться в залежності від їх підходу
до визначення стійкості. Виділено такі критерії стійкості: зростання обсягів виробництва; рівно�
мірне надходження продукції без перебоїв за роками; забезпечення планової врожайності за
будь�яких погодних умов; забезпечення планових валових зборів;  здатність агросистем про�
тистояти несприятливим погодним умовам.

Систематизовано та узагальнено перелік обмежуючих макроекономічних чинників, що пе�
решкоджають переходу сільського господарства до сталого розвитку: в результаті непроду�
маної аграрної політики при переході до ринку відбулося різке падіння всіх основних складо�
вих виробничого потенціалу в сільському господарстві: землі, основних фондів і трудових ре�
сурсів; спотворені і несправедливі міжгалузеві відносини, в рамках яких триває політика дис�
паритету цін між сільгосппродукцією та промисловими товарами; витіснення сільськогоспо�
дарських виробників з вітчизняного ринку продовольства, зростання імпорту; відтік капіталу з
сільського господарства в інші галузі економіки, низький рівень інвестицій в основний капітал;
платоспроможний попит населення, який можна оцінювати за рівнем наявних ресурсів у се�
редньому на одного члена домогосподарства в місяць, постійно ведуть моніторинг соціально�
трудової сфери села.

The study of the economic nature of sustainable development has made it possible to conclude
that it is an alternative to the crisis processes that took place in recent decades in Ukraine, which
resulted in the loss of the leading position of the state in the system of international relations, as well
as significant losses of productive capacity and population poverty growth. , Especially in the
countryside.

It is determined that the priority of development of the agrarian sphere in relation to other branches
of the economy is due to the following objective circumstances: demand for agricultural products is
inelastic; In the short run, the structural cycles of the economy, weather conditions have a significant
impact on crop yields and animal productivity.

It is proposed to use static and dynamic results as a criterion. In this regard, the criteria for the
sustainable development of the agrarian sector in different authors vary, depending on their approach
to determining the stability. The following sustainability criteria are emphasized: growth of volumes
of production; Uniform flow of products without interruptions over the years; Provision of planned
yields in all weather conditions; Provision of planned gross fees; The ability of agro systems to
withstand adverse weather conditions.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Дослідження економічної сутності сталого розвит#

ку дозволило зробити висновок про те, що вона є

альтернативою тим кризовим процесам, які відбували#

ся останні десятиліття в Україні, і результатом яких ста#

ла втрата лідируючих позицій держави в системі міжна#

родних відносин, а також значні втрати виробничого по#

тенціалу і зростання рівня бідності населення, особли#

во в сільській місцевості.

 Перш за все, аграрний сектор відіграє незамінну

роль у задоволенні життєвих першорядних потреб лю#

дини — в забезпеченні його продовольством. Україна

володіє найбільшим у світі сільськогосподарським по#

тенціалом. Сільськогосподарські угіддя займають 42

млн гектарів, або 70% загального фонду країни. 78,9%

сільськогосподарських угідь — орні землі (рілля) і ба#

гаторічні насадження, 13,0% — пасовища, 8,4% —

сіножаті. Найвища частка орних земель — у степових

районах (70—80%) і лісостеповій зоні. Пасовища зо#

середжені, в основному, в Карпатах, на Поліссі та в

південно#східних степових областях, сіножаті — в до#

линах рік лісової і лісостепової зон.

Україна характеризується високим ступенем освоє#

ння земельного фонду; на сільськогосподарські угіддя

припадає 60% його площі. Характерною рисою струк#

тури сільськогосподарських угідь України є загальна ви#

сока питома вага розораних земель (80%), а в Кірово#

Ключові слова: аграрний сектор, критерії сталого розвитку, стійкість, макроекономічні чинники,

аграрна політика, сільське господарство, виробничий потенціал, міжгалузеві відносини, диспаритет цін.

Key words: agrarian sector, criteria for sustainable development, stability, macroeconomic factors, agrarian

policy, agriculture, production potential, interdisciplinary relations, price disparity.

градській, Вінницькій і Тернопільській областях він скла#

дає близько 90%. Інші площі використовуються під ба#

гаторічні насадження (1,5%), сінокоси (3,1%) і пасови#

ща (11%). На структуру сільськогосподарських угідь

впливають природні, економічні і соціальні фактори.

Так, землі лісостепової зони розорані на 85,4%, землі

Полісся — на 68,9% (тут майже третину площі сільсько#

господарських угідь займають природні кормові угід#

дя).

Основу посівних площ України складають посіви

зернових культур (56%). Вони відіграють провідну роль

у всіх областях України, особливо тих, що розташовані

у степовій і лісостеповій зонах.

 На нашу думку, в забезпеченні сталого розвитку

української економіки одне з найважливіших місць на#

лежить аграрному сектору — галузі, яка не тільки за#

безпечує продовольчу безпеку, а й визначальною соці#

альний клімат країни. Існування об'єктивних передумов

стабілізації і подальшого розвитку аграрної сфери

підтверджують багато вітчизняні дослідники.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ

Вагомий внесок у наукові дослідження проблем

розвитку аграрного сектору належить працям про#

відних вчених, як#от О. Бабенко, К. Бібарсов, В. За#

харченко, Ю. Кузнецова, Т. Нагачевська, Д. Оклад#

нікова, О. Присяжнюк, М. Плотнікова, Г. Хохлова,

Дж. Френч та інші.

A list of restrictive macroeconomic factors hindering the transition of agriculture to sustainable
development was systematized and summarized: as a result of ill�considered agrarian policy, during
the transition to the market, a sharp drop in all major components of production potential in agriculture
was observed: land, fixed assets and labor resources; Distorted and unfair inter�branch relations,
within which the policy of price disparity between agricultural products and manufactured goods
continues; Displacement of agricultural producers from the domestic food market, import growth;
The outflow of capital from agriculture to other sectors of the economy, the low level of investment in
fixed assets; Solvent demand of the population, which can be estimated by the level of available
resources on average per household member per month. Constantly monitoring the social and labor
sphere of the village.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є формування критеріїв сталого розвит#

ку аграрного сектору та розробка пропозицій вирішення

проблемних питань зумовила актуальність даної статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Як зазначають автори, розвиваючи сільське госпо#

дарство, Україна може забезпечувати продовольством

не тільки своє населення, а й виступати активним суб'єк#

том світового продовольчого ринку [4, с. 225].

На думку відомих вітчизняних вчених О. Присяжнюк,

М. Плотнікова, наявність природних і трудових ресурсів,

значний інтелектуальний потенціал, реальні фінансові

можливості держави, поряд зі сприятливою зовніш#

ньоекономічною кон'юнктурою, забезпечують умови,

необхідні для сталого розвитку сільського господарства

[2, с. 165].

Нами зазначається, що пріоритетність розвитку аг#

рарної сфери щодо інших галузей економіки обумов#

лено такими об'єктивними обставинами:

— попит на продукцію сільського господарства не#

еластичний;

— у короткостроковому періоді структурні цикли

економіки, погодні умови роблять значний вплив на вро#

жайність сільськогосподарських культур і продук#

тивність тварин.

Важливе місце в числі об'єктивних передумов пере#

ходу агарної сфери до сталого розвитку займають на#

ціональні, етнічні особливості українського сільського

способу життя, особлива, в силу просторово#територі#

альної специфіки, роль села в соціальному і економіч#

ному житті українського суспільства.

Переважна більшість поселень України виникли як

сільськогосподарські, що багато в чому визначило мен#

талітет і культурно#моральні традиції народу України.

Збереження сільськогосподарської зайнятості, таким

чином, є найважливішою умовою збереження культури

і самобутності країни.

Крім того, саме сільське населення формує рівень

народжуваності в Україні. За даними Державної служ#

би статистики України, в середньому на одну сільську

сім'ю припадає в 1,4 рази більше дітей, ніж на міську.

Це означає, що скорочення сільських сімей на 1 млн

призводить до зменшення числа дітей на 400 тис. [1].

Таким чином, в умовах сформованої тенденції при#

скореного падіння чисельності сільського населення і

тривалості його життя, відсутність своєчасних і комп#

лексних заходів з підвищення стійкості розвитку аграр#

ної сфери, тягне за собою збільшення загальнонаціо#

нального демографічної кризи.

 Ми згодні з думкою В. Бабенко,  що час ринкових

реформ для нашої країни було періодом багатьох втра#

чених можливостей в сільському господарстві [3, с. 116].

Деградаційні процеси ще не зупинені, і весь набір заг#

роз залишається реальним. Повільно і недостатньо

ефективно проводиться політика щодо фінансового оз#

доровлення, сільськогосподарських підприємств. Низь#

ка платоспроможність сільгосптоваровиробників при#

зводить до згортання промисловості, яка працює на аг#

ропромислову сферу. Виснажується родючість землі —

основного виробничого потенціалу. Все це вказує на

необхідність якнайшвидшого прийняття комплексу за#

ходів по стабілізації і розвитку аграрної сфери, орієн#

тованих на довгострокову перспективу. Все більше

сільськогосподарських організацій прагне до введення

нових технологій і освоєння досягнень науково#техніч#

ного прогресу. Таким чином, створюються передумови

для розвитку аграрного сектору.

Для об'єктивної оцінки реалізованих і запланованих

до здійснення заходів необхідний критерій, який виз#

начає стійкість аграрного виробництва. Як критерій мо#

жуть виступати як статичні, так і динамічні результати.

Критерій — це головна ознака, найбільш точно харак#

теризує сутність стійкості виробництва. У зв'язку з цим,

критерії сталого розвитку аграрного сектору у різних

авторів різняться в залежності від їх підходу до визна#

чення стійкості.

Так, Ю. Кузнецова та інші автори розглядають стій#

кість аграрного виробництва як неухильне збільшення

виробництва за рахунок усунення різких спадів і коли#

вань по рокам з мінімальним впливом несприятливих

умов [5, с. 52]. Цим визначенням відповідають такі кри#

терії стійкості:

— зростання обсягів виробництва;

— рівномірне надходження продукції без перебоїв

по роках;

— забезпечення планової врожайності за будь#яких

погодних умовах;

— забезпечення планових валових зборів;

— здатність агросистем протистояти несприятливим

погодним умовам.

Дж. Френч вважає, що стійкість аграрного вироб#

ництва досягається зниженням його коливання, підви#

щенням ефективності використання ресурсів і якості ви#

робленої продукції [7]. Критеріями стійкості при цьому

виступають:

— здатність протистояти негативним впливам з ме#

тою попередження або ослаблення спадів виробництва;

— здатність безперервно підтримувати оптимальну

пропорційність у розвитку відтворення в масштабах

країни;

— забезпечення планомірного нарощування обсягів

продукції при мінімальних відхиленнях від рівня попе#

редніх років.

 На думку вчених Т. Негачевської та В. Захарченко,

стійкість АПК досягається шляхом адаптивної інтенси#

фікації сільського господарства, освоєння низьковит#

ратних технологій в землеробстві зі зменшенням залеж#

ності від зовнішніх умов і посиленням диверсифікації

[6, с. 38]. До критеріїв стійкості автори відносять:

— стабільний розвиток виробництва при мінімальній

залежності його від погодних умов;

— стабільна тенденція обсягів виробництва по ро#

ках з мінімальним впливом на нього несприятливих умов

при оптимальної економічної ефективності.

З точки зору інших учених, критерії сталого розвит#

ку аграрного виробництва визначаються в процесі дос#

лідження динаміки основних показників стійкості.

Розрізняти дві основні групи критеріїв. Перша по#

в'язана із забезпеченням продовольчої безпеки і вклю#

чає рівень доходів населення, валютних резервів, пе#
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рехідних запасів продовольства, імпортних продуктів в

структурі споживання та тощо. Друга група об'єднує в

собі специфічні критерії: структурні показники аграр#

ного виробництва, показники стану меліорації, забез#

печеності насіннєвим фондом та ін.

Деякі автори, говорячи про сталість розвитку сіль#

ського господарства, виділяють агрономічну стійкість

(стійкість галузі рослинництва), під якою розуміється

збереження продуктивності сільськогосподарських

угідь на протязі досить тривалого періоду. Аналогічно

можна говорити і про стійкість галузі тваринництва, тоб#

то щодо довгостроковому і рентабельне розвитку цієї

сфери виробництва за умови ефективного використан#

ня новітніх досягнень в області генної інженерії і про#

гресивних зооветтехнологіях.

Ряд дослідників, при оцінці стійкості господарюван#

ня вважають за необхідне розглядати екологічну скла#

дову як основний елемент побудови виробничої діяль#

ності. Відповідно до цього підходу, критерії стійкості

приймають, перш за все, екологічну орієнтацію.

Наприклад, стійкість розвитку регіональних агроси#

стем доцільно оцінювати за двома критеріями: а) кри#

терій глобальної екологізації — зниження ризику ката#

строф, конкурентоспроможність (екологічна репутація);

регіональний критерій — зростання обсягу і продуктив#

ності природних ресурсів, підвищення рівня і якості

життя населення [4, с. 225].

Не заперечуючи важливості та обгрунтованості наве#

дених вище авторських позицій, слід зазначити, що для

організації ефективного моніторингу процесу переходу до

сталого розвитку та ходу виконання відповідних програм,

необхідна наявність сукупності критеріїв, здатних всебічно

відображати динаміку факторів стійкості і ступінь їх впли#

ву на траєкторію розвитку аграрного сектора.

Виходячи з визначення сталого розвитку як дина#

мічної рівноваги аграрного виробництва, постійно заз#

нає якісну трансформацію, можна зробити висновок, що

на шляху до стійкості сільського господарства необхі#

дно, перш за все, досягнення зазначеного рівноваги,

стабілізації виробництва продовольства. В агарному

секторі критерієм зазначеного рівноваги виступає, на

наш погляд, досягнення стабільного зростання сільгос#

пвиробництва за роками і, в кінцевому рахунку, рішен#

ня проблеми продовольчої безпеки. Це — вихідна точ#

ка, від якої починається зосередження зусиль виключ#

но на якісному перетворенні системи АПК при збере#

женні наведеного вище критерію.

На другому етапі реалізації концепції сталого роз#

витку, результати якісної трансформації аграрної сфе#

ри регіону повинні відповідати таким критеріям, у по#

рядку убування їх значущості:

— економічний — забезпечення послідовного на#

рощування обсягів виробництва сільськогосподарської

продукції за рахунок подолання впливу несприятливих

зовнішніх і, перш за все, природних факторів, зростан#

ня інвестиційної активності і маси прибутку в усіх кате#

горіях господарств;

— соціальний — зростання доходів і розвиток соці#

ально#культурного обслуговування на селі, підвищен#

ня загального рівня життя сільського населення;

— екологічний — підвищення родючості грунтів,

охорона земельних ресурсів і природних екосистем, за#

побігання в процесі виробництва і переробки сільсько#

господарської продукції забруднень місць поселення,

праці і відпочинку людей.

Сталий розвиток сільського господарства належить

до складних соціально#економічних моделей і в будь#

який момент часу піддається впливу великої кількості

різних обмежуючих факторів, класифікація яких необ#

хідна для визначення перспективних напрямків підви#

щення стійкості аграрного виробництва.

На думку О. Присяжнюка, в основу класифікації чин#

ників, що впливають на стійкість аграрного виробницт#

ва, можуть бути покладені такі ознаки: ставлення до се#

редовища виробництва, ступінь активності участі в про#

цесі виробництва, характер впливу на результати госпо#

дарської діяльності. На думку цього автора, особливе

місце в системі чинників сталого розвитку займають фак#

тори зовнішнього і внутрішнього середовища, крім яких

слід розрізняти погодно#кліматичні, організаційно#еко#

номічні, екологічні та соціальні фактори [2, с.166].

 О. Присяжнюк вказує на той факт, що ефективність

аграрного сектора не тільки в сучасних умовах, а й у май#

бутньому буде диктуватися трьома групами факторів:

економічними, соціальними і екологічними [2, с. 167].

Нами зазначається, що сільськогосподарське ви#

робництво здійснюється під впливом системи зовнішніх

умов і внутрішніх чинників, сукупність яких визначає

його ефективність, тенденції і динаміку розвитку. При

цьому процес глобалізації світогосподарських зв'язків

розглядається в доступній для огляду перспективі як

одне з визначальних зовнішніх умов функціонування

аграрної сфери будь#якої країни, в тому числі і Украї#

ни. Внутрішні чинники і, перш за все, менеджмент

підприємств АПК і використовувані технології, повинні

наближатися до світових стандартів.

Динаміка розвитку агропромислового комплексу, в

тому числі і сільського господарства, безпосередньо по#

в'язана з макроекономічною ситуацією і міжгалузеви#

ми пропорціями і їх оптимізація — найважливіший фак#

тор сталого розвитку АПК.

ВИСНОВКИ
Разом з тим, багато вчених вказують на існування

ряду обмежуючих макроекономічних чинників, що пе#

решкоджають переходу сільського господарства до ста#

лого розвитку. Нами систематизовано та узагальнено

перелік цих факторів:

1. У результаті непродуманої аграрної політики при

переході до ринку відбулося різке падіння всіх основ#

них складових виробничого потенціалу в сільському гос#

подарстві: землі, основних фондів і трудових ресурсів.

2. Спотворені і несправедливі міжгалузеві відноси#

ни, в рамках яких триває політика диспаритету цін між

сільгосппродукцією та промисловими товарами. В

результаті вилучається значна частина створеного в

сільському господарстві доходу, вкрай низькими зали#

шаються інвестиційні можливості сільськогосподарсь#

ких товаровиробників.

3. Витіснення сільськогосподарських виробників з

вітчизняного ринку продовольства, зростання імпорту.

4. Відтік капіталу з сільського господарства в інші

галузі економіки, низький рівень інвестицій в основний

капітал.
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5. Платоспроможний попит населення, який можна

оцінювати за рівнем наявних ресурсів у середньому на

одного члена домогосподарства в місяць. постійно ве#

дуть моніторинг соціально#трудової сфери села. До#

слідження останніх років показали, що жителів села за#

раз найбільшою мірою, крім матеріального становища

сім'ї та стану здоров'я, турбує майбутнє.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Поточний організаційний механізм державного

управління ризиками виникнення надзвичайних ситу#

ацій в Україні є достатньо розвиненим. Про це свідчать

його численні трансформації, пов'язані з реорганіза#

цією національної системи цивільної оборони у систе#

му цивільного захисту. Проте актуальними залишають#

ся питання ефективного попередження ризиків виник#

нення надзвичайних ситуацій та оптимального усунен#

ня їх наслідків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ретроспективні й сучасні тенденції, а також перспек#

тиви розвитку організаційного механізму державного уп#

УДК 350.78; 352

В. В. Федорчак,
к. держ. упр., докторант НавчальноGнауковоGвиробничого центру,
Національний університет цивільного захисту України, м. Харків
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У статті здійснено аналіз й оцінку особливостей функціонування організаційного механізму державно�
го управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій в Україні. Встановлено, що систему цивільної
оборони було трансформовано у систему цивільного захисту в 2004 році. Досліджено компонентну струк�
туру організаційного механізму державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій в
Україні. Виявлено, що єдина державна система цивільного захисту є сукупністю таких компонентів: орга�
ни державного управління; сили і засоби цивільного захисту; виконавчі органи підприємств, організацій
та установ. Виділено особливості функціонування Державної служби України з надзвичайних ситуацій як
ключового суб'єкта організаційного механізму державного управління ризиками виникнення надзвичай�
них ситуацій. Зазначено, що серед ключових завдань Державної служби України з надзвичайних ситу�
ацій виділяються такі: контроль за дотриманням та виконанням законодавчо встановлених вимог стосов�
но сфери цивільного захисту; забезпечення пожежної та техногенної безпеки та реалізація державної
політики у сфері волонтерської діяльності в межах установлених законодавством повноважень.

The analysis and assessment of features of functioning of the organizational mechanism of public
administration of emergency risks in Ukraine are carried out in the article. It is established that the system of
civil defense was transformed to the system of civil protection in 2004. The component structure of the
organizational mechanism of public administration of emergency risks in Ukraine is investigated. It is revealed
that the uniform state system of civil protection represents set of the following components: state bodies; forces
and means of civil protection; executive bodies of the enterprises, organizations and institutions. The features
of functioning of the State Emergency Service of Ukraine as the key subject of the organizational mechanism of
public administration of emergency risks are allocated. It is noted that the key tasks the State Emergency Service
of Ukraine are the following: control of observance and execution of legislatively established requirements in
the sphere of civil protection; ensuring of fire and technogenic safety and realization of state policy in the sphere
of volunteer activity within the established limits.
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равління ризиками виник. Внесення надзвичайних ситуацій

в Україні було досліджено такими вченими, як: Порядоч#

ний Л.В. [4], Стеблюк М.І. [5], Бєлай С.В. [2] та ін.

Однак потребують додаткової деталізації питання

адаптації діючого організаційного механізму державного

управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій в

Україні до міжнародних стандартів.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є здійснення аналізу й оцінка особли#

востей функціонування організаційного механізму держав#

ного управління ризиками виникнення надзвичайних ситу#

ацій в Україні.

У контексті досягнення поставленої мети у роботі ви#

рішуються такі завдання:
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— простежити напрями трансформації системи цивіль#

ної оборони до системи цивільного захисту в Україні;

— дослідити компонентну структуру організаційного

механізму державного управління ризиками виникнення

надзвичайних ситуацій в Україні;

— виділити особливості функціонування Державної

служби України з надзвичайних ситуацій як ключового су#

б'єкта організаційного механізму державного управління

ризиками виникнення надзвичайних ситуацій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Організаційний механізм державного управління ри#

зиками виникнення надзвичайних ситуацій в Україні про#

тягом останнього десятиріччя неодноразово підлягав ре#

організації. Подібні зміни перш за все спричинені транс#

формацією системи цивільної оборони до системи цивіль#

ного захисту.

У загальному випадку, що стосується дефініції "ци#

вільна оборона", то уперше її було закріплено у вітчизняній

нормативно#правовій базі у Законі України "Про цивільну

оборону України" від 03.02.1993 № 2974#XII. У цьому нор#

мативно#правовому акті цивільну оборону біло визначено

у якості державної системи, що містила органи управлін#

ня, сили та засоби, які формуються з метою захисту насе#

лення від наслідків техногенних, екологічних, природних

та воєнних надзвичайних ситуацій.

При цьому система цивільної оборони містила такі

складові:

— органи виконавчої влади на всіх рівнях;

— інші центральні органи виконавчої влади;

— місцеві державні адміністрації;

— керівництво підприємств, організацій та установ

незалежно від форми власності та сфери діяльності;

— сили і засоби, до функцій яких відносилося вико#

нання завдань стосовно цивільної оборони;

— фонди, що містили ресурси фінансового, медично#

го та матеріально#технічного характеру (резерв на випа#

док настання та розвитку надзвичайної ситуації);

— системи інформаційного забезпечення, оповіщен#

ня населення та зв'язку;

— спеціально уповноважений орган виконавчої вла#

ди, функціями якого було забезпечення цивільної оборо#

ни;

— система навчальних закладів та курсів, орієнтова#

них на підготовку та перепідготовку фахівців з цивільної

оборони та населення;

— служби цивільної оборони [2; 5].

Зокрема органи виконавчої влади на всіх рівнях вико#

нували функції щодо забезпечення захисту населення, а

також регулювали дії щодо профілактики надзвичайних

ситуацій, а також реагування на випадки їх настання та

розвитку, в межах своєї компетенції.

Згодом Закон України "Про цивільну оборону Украї#

ни" втратив чинність на підставі Кодексу цивільного захи#

сту України від 02.10.2012 № 5403#VI.

При цьому необхідно зазначити, що попередження

конфліктів соціально#політичного та міжнаціонального

характеру, а також масових безпорядків не входило до

компетенції зазначених органів виконавчої влади.

Систему цивільної оборони було трансформовано у

систему цивільного захисту в 2004 році. Так, у статті 1 "Виз#

начення термінів" Закону України "Про правові засади

цивільного захисту" від 24.06.2004 № 1859#IV, який зго#

дом також втратив чинність на підставі Кодексу цивільного

захисту України від 02.10.2012 № 5403#VI, було присутнє
визначення дефініції "цивільний захист".

Згідно зі статтею 4 Кодексу цивільного захисту Украї#

ни "Цивільний захист" відповідну дефініцію визначено як

державну функцію, орієнтовану на забезпечення захисту

населення, територій, оточуючого середовища та майна від

настання та розвитку надзвичайних ситуацій через їх

профілактику, усунення їх наслідків і надання необхідної

допомоги населенню, яке постраждало протягом мирного

чи особливого періоду.

Так, цивільний захист було визначено в якості системи,

що містила заходи організаційного, інженерно#технічного,

санітарно#гігієнічного та протиепідемічного характеру. Заз#

начені заходи реалізовувалися через функціонування:

— органів виконавчої влади на центральному та місце#

вому рівнях;

— органів місцевого самоврядування, а також сил і

засобів, що були їм підпорядковані;

— підприємствами, організаціями й установами неза#

лежно від їх форм власності та сфер діяльності;

— добровільних формувань рятувального призначення.

Вказана система забезпечення реалізації заходів з

цивільного захисту функціонувала з метою профілактики

випадків настання та розвитку надзвичайних ситуацій, що

загрожують життю та здоров'ю населення, а також майну

протягом мирного часу чи особливого періоду.

При цьому службу цивільного захисту було диферен#

ційовано в якості державної служби, якій притаманний

особливий характер, та функціонування якої орієнтовано

на забезпечення безпеки з пожежної точки зору, а також

профілактику природних, техногенних та військових над#

звичайних ситуацій; усунення наслідків, спричинених ними,

та забезпечення захисту населення та територій від відпо#

відного негативного впливу, спричиненого зазначеними

надзвичайними ситуаціями [3; 4].

При цьому у зазначений період в Україні діяли три си#

стеми профілактики надзвичайних ситуацій та реагування

на них на державному рівні:

— система профілактики воєнних надзвичайних ситу#

ацій та реагування на них;

— система профілактики соціальних надзвичайних

ситуацій та реагування на них (зокрема, з урахуванням як

кримінальних так і некримінальних соціальних надзвичай#

них ситуацій);

— система профілактики природних і техногенних над#

звичайних ситуацій та реагування на них.

Так, паралельне функціонування зазначених систем

спричиняло:

— наявність дублювання функцій управлінського ха#

рактеру;

— нераціональне використання ресурсів матеріально#

го та фінансового характеру;

— відсутність персоніфікованої відповідальності за

обгрунтування заходів, що вживаються.

У 2014 році (січень) було сформовано єдину держав#

ну систему цивільного захисту, яка є сукупністю таких ком#

понентів:

— органи державного управління;

— сили і засоби цивільного захисту, що підпорядко#

вуються органам виконавчої влади на центральному та

місцевому рівнях;

— виконавчі органи підприємств, організацій та ус#

танов, до компетенції яких належить впровадження дер#

жавної політики у сфері цивільного захисту протягом мир#

ного часу та особливого періоду [3].
Згодом, враховуючи описані трансформації, міністер#

ство України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи при#

пинило своє функціонування відповідно до Указу Прези#

дента України "Про питання щодо перетворення військ

Цивільної оборони України і державної пожежної охорони

в окрему невійськову службу" від 15.09.2003 № 1040/2003.
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Так, у результаті зазначених організаційно#правових пе#

ретворень було започатковано Оперативно#рятувальну

службу цивільного захисту Державної служби України з

надзвичайних ситуацій на базі військ цивільної оборони

України, а також органів і підрозділів, що складали дер#

жавну пожежну охорону [2; 4].

На нинішньому етапі центральним органом виконавчої

влади щодо державного управління профілактикою над#

звичайних ситуацій є Державна служба України з надзви#

чайних ситуацій, діяльність якої підлягає спрямуванню та

координації Кабінетом Міністрів України через Міністра

внутрішніх справ. Державна служба України з надзвичай#

них ситуацій здійснює реалізацію державної політики у

сфері цивільного захисту, зокрема, стосовно:

— захисту населення і територій від випадків настан#

ня та розвитку надзвичайних ситуацій та профілактики їх

настання та розвитку;

— усунення наслідків надзвичайних ситуацій;

— організації рятувальних робіт;

— забезпечення техногенної безпеки, діяльності

служб аварійно#рятувального призначення;

— гідрометеорологічної діяльності.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

функціонує відповідно до норм і правил, закріплених у

Конституції та законах України, указах Президента Украї#

ни, постановах Верховної Ради України та інших норма#

тивно#правових актах.

Серед ключових завдань Державної служби України

з надзвичайних ситуацій виділяються такі:

— контроль за дотриманням та виконанням законо#

давчо встановлених вимог стосовно сфери цивільного за#

хисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки,

діяльності служб аварійно#рятувального призначення;

— внесення на розгляд Міністра внутрішніх справ Ук#

раїни пропозицій щодо забезпечення формування держав#

ної політики у сфері цивільного захисту;

— реалізація державної політики у сфері волонтерсь#

кої діяльності в межах установлених законодавством по#

вноважень [4].

Що стосується підприємств, організацій та установ, що

належать до сфери управління Державної служби Украї#

ни з надзвичайних ситуацій, то до них відносяться такі:

— Державне підприємство "Мобільний рятувальний

центр Державної служби України з надзвичайних ситу#

ацій";

— Державне підприємство "Центр громадської безпе#

ки 112";

— Державне підприємство "Український авіаметео#

рологічний центр";

— Державне підприємство "Інформаційно#аналітичний

центр "Рятівник#Інформ";

— Український гідрометеорологічний центр;

— Головний авіаційний координаційний центр пошуку

і рятування [1; 3].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, за результатами проведення досліджен#

ня було отримано наступні висновки.

1. Простежено напрями трансформації системи ци#

вільної оборони до системи цивільного захисту в Україні.

Встановлено, що систему цивільної оборони було транс#

формовано у систему цивільного захисту в 2004 році.

2. Досліджено компонентну структуру організаційного

механізму державного управління ризиками виникнення над#

звичайних ситуацій в Україні. Виявлено, що у 2014 році було

сформовано єдину державну систему цивільного захисту, яка

являє собою сукупність таких компонентів: органи держав#

ного управління; сили і засоби цивільного захисту, що підпо#

рядковуються органам виконавчої влади на центральному та

місцевому рівнях; виконавчі органи підприємств, організацій

та установ, до компетенції яких належить впровадження дер#

жавної політики у сфері цивільного захисту протягом мирно#

го часу та особливого періоду.

3. Виділено особливості функціонування Державної

служби України з надзвичайних ситуацій як ключового су#

б'єкта організаційного механізму державного управління

ризиками виникнення надзвичайних ситуацій. Зазначено,

що Державна служба України з надзвичайних ситуацій на

нинішньому етапі є центральним органом виконавчої вла#

ди щодо державного управління профілактикою надзви#

чайних ситуацій. Серед ключових завдань Державної служ#

би України з надзвичайних ситуацій виділяються такі: кон#

троль за дотриманням та виконанням законодавчо вста#

новлених вимог стосовно сфери цивільного захисту, забез#

печення пожежної та техногенної безпеки, діяльності

служб аварійно#рятувального призначення та реалізація

державної політики у сфері волонтерської діяльності в

межах установлених законодавством повноважень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

На сучасному етапі глобалізації та інтернаціоналі#

зації господарських зв'язків проблема забезпечення

економічної безпеки набуває пріоритетного значення

для всіх країн світу. В Україні це питання постало особ#

ливо гостро, оскільки сучасні проблеми світової еконо#

міки посилюються в нашій державі багаторічною сис#

темною кризою. В сучасних українських реаліях трива#

ла економічна криза, яка розпочалася ще у 90#х роках

минулого століття, загострилася з приходом світової

кризи у 2008 році та продовжується сьогодні на тлі па#

діння курсу національної валюти, загостренням відно#

син з Росією, яка анексувала в України Кримський

півострів та активно підтримує сепаратистські настрої
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MEASURES ON ENHANCING ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

У статті охарактеризовано підходи до тлумачення поняття економічної безпеки держави. Обгрун�
товано засади, на яких формується економічна безпека, а саме: економічна незалежність, стабільність
національної економіки, здатність до економічного саморозвитку, високий рівень самодостатності
економіки, похідність від завдань економічного зростання. Виділено складові елементи економічної
безпеки, а саме внутрішні складові економічної безпеки: сировинно�ресурсна, енергетична, фінан�
сова, воєнно�економічна, технологічна, продовольча, соціальна, демографічна, екологічна та скла�
дова зовнішньоекономічної безпека, яка включає експортну та імпортну. З'ясовано, що у стратегії
національної безпеки України виокремлено два напрями зміцнення, що пов'язані зі зниженням дії
глобалізації — мінімізація негативного впливу на економіку зовнішньої кон'юнктури й наслідків світо�
вої фінансово�економічної кризи та оптимізація структури й обсягу зовнішнього боргу, недопущення
неконтрольованого відпливу капіталу за межі держави. Виявлено найбільш актуальні виклики глоба�
лізації та пов'язані з ними внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці України.

This article describes approaches to the interpretation of the concept of economic security of the state.
The principles on which economic security is formed, namely: economic independence, stability of the
national economy, ability to economic self�development, a high level of self�sufficiency of the economy,
and the derivability of the tasks of economic growth are substantiated. The components of economic
security, namely internal components of economic security, are as follows: raw material resources, energy,
financial, military�economic, technological, food, social, demographic, environmental and constituent
foreign�economic security, which includes export and import. It was clarified that in the strategy of national
security of Ukraine two directions of strengthening are identified, which are related to the decrease of
globalization — minimization of negative influence on the economy of the external environment and
consequences of the global financial and economic crisis and optimization of structure and volume of
external debt, prevention of uncontrolled outflow of capital outside the state. The most actual challenges
of globalization and the related internal and external threats to economic security of Ukraine are revealed.

Ключові слова: економічна безпека, внутрішні та зовнішні загрози, економічна криза, світова економі�

ка, заходи з підвищення економічної безпеки.

Key words: economic security, internal and external threats, economic crisis, world economy, measures to

improve economic security.

на Сході України, проведення антитерористичної опе#

рації, що несе надпотужні бюджетні витрати негативно

вплинуло на всі сфери національної безпеки.

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

Дослідження економічної безпеки, а також питан#

ня щодо її забезпечення останніми роками стали досить

популярними у працях учених. Серед вітчизняних до#

слідників, які вивчали проблеми економічної безпеки,

слід виділити О. Бандурку, О. Барановського, З. Вар#
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налія, В. Гончарову, Я. Жаліла, Л. Кістерського, В. Мун#

тіяна, Г. Пастернака#Таранушенка та ін. Водночас ця

проблема потребує подальших досліджень та розробок.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Основною метою дослідження є виявлення основних

зовнішніх та внутрішніх загроз економічної безпеки Ук#

раїни в умовах кризових явищ та визначення заходів,

спрямованих на зміцнення економічної безпеки України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Світові процеси глобалізації, обрання європейсько#

го вектору розвитку, активізація міжнародних еконо#

мічних зв'язків щодо інтегрування національної еконо#

міки у світову, вступ до провідних економічних та тор#

говельних організацій, формування національної моделі

господарювання, необхідної для підвищення ефектив#

ності промислового виробництва, спроможного до кри#

зової резистентності, зумовлюють дослідження пробле#

ми економічної безпеки.

У зарубіжній та вітчизняній літературі існує багато

підходів до тлумачення поняття економічної безпеки

держави за допомогою таких характеристик [6]:

— стійкість та стабільність, протидія внутрішнім і

зовнішнім загрозам, під якими розуміємо міцність і

надійність зв'язків між усіма елементами економічної

системи, стабільність економічного розвитку держави,

стійкість до стримування та знешкодження дестабілізу#

ючих загроз#факторів;

— економічна незалежність, що характеризує насам#

перед можливість для будь#якого суб'єкта економічної

безпеки самостійно приймати і реалізовувати стратегічні

економічні та політичні рішення для розвитку, можливість

використовувати національні конкурентні переваги для

забезпечення стабільності та розвитку;

— самовідтворення та саморозвиток. Ця характе#

ристика передбачає створення необхідних умов для ве#

дення ефективної економічної політики та розширено#

го самовідтворення, забезпечення конкурентоспромож#

ності національної економіки на світовій арені;

— національні інтереси. Ця характеристика визна#

чає спроможність національної економіки захищати на#

ціональні економічні інтереси.

На нашу думку, найбільш влучним визначенням цьо#

го поняття є таке: економічна безпека держави — це

особливий стан економіки, який забезпечується стійки#

ми та обгрунтованими методами нівелювання впливу

загроз внутрішнього та зовнішнього середовища, при

якому створюються належні умови для розвитку ста#

більної соціально#економічної системи.

Як зауважує М. Єрмошенко, поняття "економічна

безпека" грунтується на таких засадах [4]:

— економічна незалежність — спроможність само#

стійно розробляти і здійснювати власну економічну по#

літику, а також визначати і реалізувати національні еко#

номічні інтереси, можливість здійснення контролю з

боку держави за національними ресурсами і державною

власністю, спроможність залучення і утримання капіта#

лу на власній території, здатність приймати рівноправ#

ну участь у міжнародному розподілі праці і світовій

торгівлі. Зрозуміло, що в умовах міжнародного розпо#

ділу праці і глобалізації економічна незалежність не

може мати абсолютного характеру;

— стабільність національної економіки — стійкість і

надійність економічної системи в цілому і всіх її елементів,

спроможність держави захищати усі форми власності,

створення державних гарантій для підприємницької

діяльності, стримування або подолання дії чинників, що

дестабілізують функціонування економіки;

— здатність до економічного саморозвитку — здат#

ність економічної системи країни до стійкого розшире#

ного відтворення, розвитку економічного, трудового і

інтелектуального потенціалів країни, конкурентоспро#

можність національної економіки у міжнародних еко#

номічних відносинах;

— високий рівень самодостатності економіки —

забезпечення її природними, трудовими, фінансовими,

інтелектуальними, інформаційними ресурсами або без#

печне імпортне заміщення деяких з них;

— похідність від завдань економічного зростання —

залежність рівня забезпечення економічної безпеки від

внутрішніх і зовнішніх умов, які складаються на даному

етапі розвитку економіки і національних інтересів у цей

період.

Серед теоретичних аспектів економічної безпеки

вагоме місце посідає класифікація її складових еле#

ментів. Науковець О. Скорук виділяє такі складові еле#

менти економічної безпеки [6]:

— внутрішні складові економічної безпеки: сиро#

винно#ресурсна, енергетична, фінансова, воєнно#еконо#

мічна, технологічна, продовольча, соціальна, демогра#

фічна, екологічна;

— зовнішньоекономічна безпека: експортна та

імпортна.

У стратегії національної безпеки України виокрем#

лено два напрями зміцнення, що пов'язані зі знижен#

ням дії глобалізації — мінімізація негативного впливу

на економіку зовнішньої кон'юнктури й наслідків світо#

вої фінансово#економічної кризи та оптимізація струк#

тури й обсягу зовнішнього боргу, недопущення неконт#

рольованого відпливу капіталу за межі держави.

Однак найбільш актуальними викликами глобалі#

зації, які створюють численні загрози економічній без#

пеці держави, є такі [5]:

1. Нестабільність світової фінансової системи, яка

супроводжується незбалансованістю світової торгівлі та

інвестиційних потоків між найбільшими економічними

центрами світу.

2. Розширення світових ринків для певних видів про#

дукції, товарів і послуг.

3. Поширення кризових явищ.

4. Експансія передових країн світу.

5. Дефіцит ресурсів для розширеного розвитку.

У контексті зазначених викликів глобалізації та з

метою підвищення економічної безпеки України, роз#

глянемо основні загрози, що виникають на території

нашої держави. Під загрозами, на нашу думку, слід ро#

зуміти сукупність реальних або потенційних явищ та

подій, які здійснюють негативний вплив на функціону#

вання та розвиток економіки, політики та соціальної
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системи, що включає неможливість забезпечення основ#

них потреб населення та держави загалом.

До внутрішніх загроз економічній безпеці України

слід віднести [3]:

— низький технологічний рівень більшості галузей,

високі витрати виробництва, низьку якість продукції і,

як наслідок, низьку конкурентоспроможність національ#

ної економіки;

— втрату значної частини науково#технічного потен#

ціалу, позицій на важливих напрямах науково#технічно#

го прогресу;

— деформовану структуру виробництва; зруйнуван#

ня системи відтворення виробничого потенціалу;

— неефективність державного управління соціаль#

но#економічними процесами та ін.

До головних зовнішніх загроз належать [3]:

— імпортна залежність України з багатьох видів

продукції, включаючи стратегічні товари, енергоносії,

комплектуючі вироби для машинобудування, продо#

вольчі товари;

— нераціональна структура експорту;

— перебування в зародковому стані фінансової,

організаційної та інформаційної інфраструктури під#

тримки конкурентоспроможності українського експор#

ту;

— некерований відтік за кордон інтелектуальних і

трудових ресурсів;

— недостатній експортний та валютний контроль і

недосконалість митної політики; слабка розвиненість

транспортної інфраструктури зовнішньоекономічних

стосунків.

Отже, при підвищенні ризиків нестабільності соці#

ально#економічного розвитку України, що виникають

під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів середо#

вища та враховуючи те, що на даному етапі необхідно

впроваджувати європейські принципи просторового

розвитку, децентралізації влади та створення об'єдна#

них територіальних громад, визнаючи високий вироб#

ничо#технологічний, економічний та соціальний потен#

ціал країни, виникає необхідність дослідження пріори#

тетних напрямів підвищення економічної безпеки нашої

України.

З огляду на це, насамперед необхідно виділити

основні проблеми забезпечення економічної безпеки,

які потребують першочергового вирішення. Слід пого#

дитися з О. Скорук зауважує, що до головних невирі#

шених проблем, які є найбільш гострими на даний мо#

мент [6]:

— наявність та загострення економічної кризи в

Україні в умовах збройної агресії з боку Російської

Федерації;

— зростання корупції;

— погіршення добробуту населення та зростання

рівня безробіття;

— підвищення тінізації економічної діяльності;

— різке падіння реального ВВП;

— втрата інвестиційної привабливості нашої держа#

ви.

Український уряд надає великого значення забез#

печенню національної безпеки в усіх сферах функціо#

нування держави. Виходячи з цих міркувань, Верховна

Рада прийняла закон "Про основи національної безпе#

ки України". Відповідно до цього документу, економіч#

на безпека є складовою національної безпеки, для до#

сягнення якої основними напрями державної політики

визначено [1]:

— забезпечення умов для сталого економічного

зростання та підвищення конкурентоспроможності на#

ціональної економіки;

— прискорення прогресивних структурних та інсти#

туціональних змін в економіці, поліпшення інвестицій#

ного клімату, підвищення ефективності інвестиційних

процесів; стимулювання випереджувального розвитку

наукоємних високотехнологічних виробництв;

— вдосконалення антимонопольної політики; ство#

рення ефективного механізму державного регулюван#

ня природних монополій;

— подолання "тінізації" економіки через реформу#

вання податкової системи, оздоровлення фінансово#

кредитної сфери та припинення відпливу капіталу за

кордон, зменшення позабанківського обігу грошової

маси;

— забезпечення збалансованого розвитку бюджет#

ної сфери, внутрішньої і зовнішньої захищеності націо#

нальної валюти, її стабільності, захисту інтересів вклад#

ників, фінансового ринку;

— здійснення виваженої політики внутрішніх та

зовнішніх запозичень;

— забезпечення енергетичної безпеки на основі ста#

лого функціонування і розвитку паливно#енергетично#

го комплексу, в тому числі послідовного і активного

проведення політики енергозбереження та диверсифі#

кації енергозабезпечення;

— забезпечення продовольчої безпеки;

— захист внутрішнього ринку від недоброякісного

імпорту — поставок продукції, яка може завдати шко#

ди національним виробникам, здоров'ю людей та навко#

лишньому природному середовищу;

— посилення участі України у міжнародному поділі

праці, розвиток експортного потенціалу високотехно#

логічної продукції, поглиблення інтеграції у європейсь#

ку і світову економічну систему та активізація участі в

міжнародних економічних і фінансових організаціях;

— недопущення незаконного використання бю#

джетних коштів і державних ресурсів та перетікання їх

у тіньову економіку;

— контроль за експортно#імпортною діяльністю,

спрямованою на підтримку важливих для України пріо#

ритетів та захист вітчизняного виробника;

— боротьба з протиправною економічною діяльні#

стю, протидія неконтрольованому відпливу національ#

них матеріальних, фінансових, інтелектуальних, інфор#

маційних та інших ресурсів.

Погоджуємося з думкою І. Богданова [2, с. 21], яка

полягає в тому, що економічна безпека повинна відпо#

відати двом умовам:

— збереженню економічної самостійності країни,

її здатності у власних інтересах приймати рішення, які

стосуються розвитку господарства;

— можливості збереження вже досягнутого рівня

життя населення та здатності його подальшого підви#

щення.

Проаналізувавши основні проблеми економічної

безпеки України та врахувавши основні умови, яких не#
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обхідно дотримуватися у ході її досягнення, пропонує#

мо такі заходи підвищення економічної безпеки:

— зміцнення цілісності та самостійності держави у

сфері економіки;

— подальше реформування економіки та суспіль#

ства;

— більш повне за діяння ринкових механізмів

та особливо підвищення інвестиційної привабливості

України;

— забезпечення умов для зростання економіки шля#

хом стабілізації виробництва та надання необхідної до#

помоги бізнес#сектору;

— забезпечення структурної перебудови економі#

ки шляхом переходу на інноваційні моделі розвитку;

— реструктуризація та модернізація української

економіки у контексті евроінтеграційних процесів;

—  реалізація державної стратегії інформатизації

технологій;

— реформування системи пенсійного забезпечен#

ня, а також податкової та бюджетної системи;

— попередження нелегального обороту тіньового

капіталу;

— планомірне кредитування реального сектору еко#

номіки та інфра# структурних проектів;

— збільшення інвестицій у людський капітал, пере#

дусім інтелектуальний;

— зменшення політичної й енергетичної залежності

від Росії;

— реалістичність у проведені соціальної політики

та встановленні соціальних стандартів.

Отже, економічна безпека є надзвичайно важливим

елементом забезпечення національної безпеки Украї#

ни, що стосується всіх сфер життя нашої держави. За#

безпечення економічної безпеки України перебуває у

складі основних функцій держави і напряму залежить

від сучасних внутрішніх і зовнішніх умов. Економічна

безпека є однією з восьми складових національної без#

пеки, яка посідає одне з чільних місць у системі забез#

печення національної безпеки України і стосується прак#

тично всіх інших складових. Крім того, три складові на#

ціональної безпеки, а саме економічна, соціальна та

екологічна є одночасно складовими сталого розвитку,

забезпечення яких буде сприяти сталому розвитку як

системи забезпечення національної безпеки, так і краї#

ни загалом.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Отже, економічна безпека країни — це такий стан

держави, за якого вона може створювати і розвивати

ефективні умови для перспективного розвитку та зрос#

тання добробуту громадян. Багато сучасних внутрішніх

та зовнішніх негативних явищ в Україні ставлять її еко#

номічну безпеку під загрозу, що проявляється у знач#

ному падінні виробництва, збільшенні економічної за#

лежності від інших держав і міжнародних організацій,

масовому зубожінні населення, втечі наукових кадрів

за кордон. На нашу думку, основними загрозами еко#

номічній безпеці Україні на сучасному етапі розвитку є:

високий рівень тіньової економіки, несприятливий інвес#

тиційний клімат, надто високий рівень державного бор#

гу, неконтрольовані міграційні процеси, політична не#

стабільність тощо.

Безперервне спостереження щодо виникнення

зовнішніх і внутрішніх загроз дасть можливість виявити

їх причини й негативні наслідки, що в майбутньому за#

безпечить стабільний та стійкий розвиток національної

економіки, формування конкурентних переваг території

на внутрішньому і зовнішньому ринках, підвищення до#

ходів, покращення якості та рівня життя населення Ук#

раїни.
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MEDIA LITERACY OF YOUNG PEOPLE IS THE KEY TO COUNTERACTING INFORMATION
AGGRESSION

В умовах невщухаючої деструктивної інформаційно�психологічної пропаганди з боку Росії
по ввідношенню до України дуже важливо суспільству бути "розумним", або іншими словами —
бути інформаційно грамотними і освіченими, вміти розрізняти брехню і маніпуляцію від правди
і істини. Адже відвертий блеф, спотворення фактів і історичних подій, ворожа пропаганда ство�
рюють несприятливий грунт для формування протиукраїнської свідомості у людей, якою потім
можна вміло управляти і маніпулювати. Громадська думка під дією маніпулятивних технологій
і спеціальних інформаційних атак спотворюється, що вочевидь йде не на користь самим лю�
дям і українській державі в цілому.

У суспільстві особливо активна молодь. Молоді люди найбільш прогресивний, чутливий і рішу�
чий соціальний прошарок. Тому вкрай важливо, щоб окрім інших, головним чином саме вони
знали правду — вміли розрізняти між міфом і правдою, між маніпуляцією і реальністю, між фей�
ком і істиною, — могли орієнтуватися у інформаційному просторі у процесі "споживання" інфор�
мації.

За результатами здійсненого соціологічного дослідження, сучасна молода людина здебіль�
шого інформацію отримує із соціальних мереж. Молодь цікавиться суспільно�політичними по�
діями в країні, але далеко не завжди розуміє і доволі зрідка перевіряє, наскільки об'єктивно
подана інформація у ЗМІ. З огляду на це, важливо, щоб молодь була медіаосвіченою — вміла
критично мислити. Адже медіаграмоність — запорука протидії російській інформаційній агресії.

In this context, the destructive informational and psychological propaganda from Russia towards
Ukraine is very important for the society to be "intelligent", in other words, to be informationally
literate and educated, able to distinguish between lies and manipulation of truth and truth. Because
frank bluffing, distortion of facts and historical events, hostile propaganda creates an unfavorable
ground for the formation of anti�Ukrainian consciousness in people, which then can be skillfully
managed and manipulated. Public opinion under the influence of manipulative technologies and
special information attacks is distorted, which obviously does not benefit the people themselves and
the Ukrainian state as a whole.

The society is especially active youth. Young people are the most progressive, sensitive and decisive
social stratum. Therefore, it is extremely important that, among other things, they know exactly the
truth — they were able to distinguish between the myth and the truth, between manipulation and
reality, between fairy and truth — they could navigate the information space in the process of
"consuming" information.
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According to the results of a sociological survey, a modern young person mainly receives
information from social networks. Young people are interested in social and political events in the
country, but they do not always understand and rarely check how objectively information is presented
in the media. In view of this, it is important that young people are educated in the media — able to
think critically. After all, media gravity is a pledge of counteraction to Russian information aggression.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вже який рік поспіль України тримає оборону

російській військово#політичній і інформаційній агресії.

Вочевидь, з плином часу у відносинах двох країн зде#

більшого переважає інформаційна агресія на протива#

гу військовій, через що відзначається так званий гібрид#

ний характер протистояння між країнами.

В умовах невщухаючої і невпинної деструктивної

інформаційно#психологічної пропаганди з боку пів#

нічного сусіда по конструюванню у свідомості людей

відповідних виграшних для себе і заангажованих світо#

глядних конструктів дуже важливо суспільству бути "ро#

зумним", тобто іншими словами — бути інформаційно

грамотними і перебірливими, вміти розрізняти брехню і

маніпуляцію від правди і істини. Це вкрай важливо, аби

не стати об'єктами маніпулювання і "шестернями" ме#

ханізму деструктивної соціальної інженерії. Важливо

розуміти сутність речей і орієнтуватися в технологіях

маніпуляцій і спекуляцій. Особливо це важливо в умо#

вах, коли дестабілізуючі інформаційні впливи йдуть як

зовні, так і з середини країни.

Адже відвертий блеф, спотворення фактів і історич#

них подій, ворожа пропаганда створюють несприятли#

вий грунт для формування протиукраїнської свідомості

у людей, якою потім можна вміло управляти і маніпу#

лювати. Громадська думка під дією маніпулятивних тех#

нологій і спеціальних інформаційних атак спотворю#

ється, що вочевидь не йде на користь самим людям і

українській державі в цілому.

У суспільстві особливо активна і прогресивна у нас

молодь. Саме вони дуже чутливі до суспільно#політич#

них процесів в країні і рішучі до змін. Через непохитну

волю до свободи і поваги до людської гідності, непри#

миримість до несправедливості і злочинності в країні

завдяки саме молоді стала можливою Революція Гід#

ності.

З огляду на це, вкрай важливо, щоб окрім інших,

головним чином саме молодь знала правду — вміло роз#

різняла між міфом і правдою, між маніпуляцією і реаль#

ністю, між фейком і істиною, — орієнтувалася у інфор#

маційному просторі у процесі "споживання" інформації.

Це й є запорука ефективній протидії інформаційній

російській агресій у медіапросторі.

Але ж питання медіаграмотності молоді в умовах

інформаційної агресії Росії залишаються недостатньо

дослідженими. Немає відповідної державної політики

щодо медіаосвіти і дієвих практик імплементації цієї

політики. Але ж в умовах прогресуючої інформаційної

антиукраїнської пропаганди, фактично можна опирати#

ся лише на два фактори проукраїнських змін — на#

Ключові слова: молодь, інформація, інформаційний простір, медіаграмотність, медіаосвіта, інформа�

ційна війна.

Key words: youth, information, information space, media literacy, media education, information warfare.

явність національної соціокультурної свідомості (ідео#

логії), а також медіаосвіченість населення як засобу

перебірливого і критичного мислення. Медіаграмоність

виступає як фільтр — оборонний засіб від різноманіт#

них інформаційно шкідливих подразників, а наявність у

населення ідеологічної соціокультурної свідомості —

як наступальне знаряддя для формування проукраїнсь#

кого суспільства і розвитку успішної держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Тема медіаграмотності доволі жваво обговорюєть#

ся на різних інтернет#ресурсах, на конференціях, сим#

позіумах, тематичних зустрічах. Актуальні питання ме#

діаосвіти опрацьовували такі вчені, публіцисти і дослід#

ники, як В. Іванов, І. Чемерис, К. Левківський, Н. Друж#

бляк, С. Гмиза, В. Набруско, А. Манойло, О. Короченсь#

кий.

Втім, до проблеми медіаграмотності зверталися дос#

лідники з різних наук — В. Різун, М. Тимошик, В. Шкляр,

В.Шпорлюк, І. Слісаренко, Л. Шульман, В. Пугач,

Г. Онкович, Н. Іллік, Б. Потятник та ін. Класичні праці

Г. Лассуела і М.Маклюена формують теоретичні підгрун#

тя для дослідження проблем функціонування медіа#про#

стору. Н. Габор, С. Квіт, В Різун, Л. Павлюк, Б. Потяти#

ник, І.Михайлін, Л.Саєнкова внесли чималий вклад у

розвиток просвітництва у сфері медіаосвіти.

Дослідники О. Клєпіков, Н. Костенко, С. Макєєв,

М. Томенко вивчають політичну роль засобів масових

комунікацій у вітчизняному суспільстві.

Теорії інформаційного суспільства і діяльність су#

часних ЗМІ у критичному аспекті розглядають у своїх

дослідженнях Е. Андрунас, О. Вартанова, Г. Вебстер,

М. Землянова, Ю. Качанова, І. Засурський, В. Конець#

ка, О. Соколова та ін.

Однак у цілому досліджень з цієї тематики, особли#

во емпіричних, недостатньо. Тим паче, не вистачає

теоретичного осягнення емпіричного матеріалу щодо

стану медіаграмотності молоді як вкрай важливої скла#

дової протидії інформаційно#психологічній російській

агресії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сьогодні ми відзначаємо стрімкий розвиток інфор#

маційно#комунікаційних технологій, що збільшує масив,

обсяги і потік інформації. При цьому інформація, яка

"споживається", якою користуються люди, вочевидь зу#

мовлює значний вплив на свідомість, а потім й на світо#

гляд і поведінку людей. Отже, за таких обставин, вра#
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ховуючи наявність в інформаційному просторі широко#

го масиву необ'єктивної, заангажованої і спотвореної

інформації, людина повинна вміти вміло орієнтуватися

і безпечно користуватися інформацією.

З цього приводу доволі влучно зазначає С. Квіт,

констатуючи, що "українське суспільство перебуває між

двома формами тиску на масову свідомість. З одного

боку, багатьма політичними силами експлуатуються ре#

цидиви тоталітарної спадщини. З другого — новітні тех#

нології уможливлюють набагато більш ефективніші

форми ідеологічних впливів" [8, c. 30]. Можна додати,

що окрім цих двох факторів впливу, сьогодні маємо ще

й цілеспрямовану масовану інформаційно#психологіч#

ну атаку з боку Росії.

За таких умов, переважна частина інформаційного

простору нашарована негативною, деструктивною, за#

ангажованою, однобічною, спотвореною, неточною,

неповною, нецілісною, невизначеною інформацією.

Водночас людина сьогодні за день отримує стільки

інформації завдяки засобам масових комунікацій і

інтернет#технологіям, скільки людина покоління мину#

лого століття за півжиття. Тому вкрай важливо вміти

бути перебірливим у отриманні і користуванні інформа#

цією із засобів масової інформації.

Як вважає професор, доктор філософських наук

В. Іванов, треба вміти працювати з інформацією. Саме

на це спрямовані уроки з медіаграмотності, які вже

кілька десятиліть тому стали частиною шкільної програ#

ми на Заході [5, с. 7]. Медіаграмотність — це основа

протидії інформаційно#психологічному впливу, засіб

формування у молоді критичного мислення і інфор#

маційній стійкості.

В основі медіаграмотності — уміння критично мис#

лити. Критичне мислення означає мислення оціночне,

рефлексивне, це відкрите мислення, що не визнає догм,

яке розвивається шляхом нашарування нової інформації

на власний життєвий досвід [4]. Або ж критичне мис#

лення — це послідовність розумових дій, спрямованих

на перевірку висловів або систем висловів з метою з'я#

сування їх невідповідності фактам, нормам або ціннос#

тям [1]. Критичність розуму характеризується умінням

суворо оцінювати роботу думки (своєї і чужої), підда#

вати всебічній перевірці припущення, що висуваються,

ретельно зважуючи усі доводи за і проти: умінням ди#

витися на свої (і чужі) припущення як на гіпотези, що

потребують перевірки [10]. Іншими словами, критичне

мислення — це форма практичної логіки, розглянутої

всередині і залежно від контексту міркування та інди#

відуальних особливостей розмірковуючого суб'єкта

[12].

Саме розвиток інформаційних технологій забезпе#

чує практично цілодобове використання медіапросто#

ру для маніпуляцій суспільною думкою. Такий стан ре#

чей формує сталі інформаційно#психологічні загрози, і

коли вони накладаються на грунт широкого психічного

розладу населення, то виникають серйозні наслідки, які

катастрофічно впливають на інформаційно#психологіч#

ну безпеку суспільства та держави. Україна у цьому

плані — занадто вразлива: кожен третій українець —

психічно хворий, хоча на обліку перебуває лише кожен

сороковий. Може здатися, що в Україні психічно хво#

рих більше, аніж у західних країнах, але це не так. За#

гроза Україні в тому, що система надання допомоги пси#

хічно хворим, їх облік, контроль над ними дуже далекі

від західних критеріїв [3, с. 18].

Для того, щоб об'єктивно осягнути і оцінити медіаг#

рамотність нашої молоді, нами було здійснено соціо#

логічне анкетування серед студентів Національного тех#

нічного університету України "Київського політехнічно#

го інституту імені І. Сікорського". Вибірка становила

214 респондентів — студентів різних факультетів уні#

верситету. Отже, узагальнені і проаналізовані резуль#

тати опитування наводимо нижче.

Відповідно до результатів опитування, більшість, а

саме 60%, зрідка стежать за політичними подіями в

країні та розвитком подій на її Сході. Дещо менше тре#

тини молоді впевнено слідкують за подіями в країні, а

10% — не особливо переймаються політичними проце#

сами, якими живе країна.

У часи розвитку інтернет#технологій і соціальних

мереж 30% опитуваних дізнаються про події в країні із

соціальних мереж, а також приблизно стільки ж отри#

мують інформацію від друзів та родичів. Сайти інтер#

нет#медіа і телебачення залишаються також доволі по#

ширеним джерелом інформації про події в країні. Ко#

жен п'ятий дивиться телевізор і заглядає на тематичні

інформаційні інтернет#медіа з метою огляду інформації

про суспільно#політичні події і новини в країні. При цьо#

му втрачають популярність радіо і друковані медіа. З

радіо і друкованих ЗМІ респонденти майже не отриму#

ють інформації про події в країні.

Переважна більшість опитуваних довіряють офіцій#

ним сайтам українських медіа — це 77% респондентів.

Кожен десятий респондент довіряє новинам із соціаль#

них мереж, а 13% — взагалі не довіряють новинам із

інтернету.

Далеко не усі читачі новин перевіряють інформацію

на об'єктивність. Так, лише 23% респондентів мають

звичку перевіряти інформацію, яка викликає сумніви чи

подана односторонньо. Переважна більшість, а саме

77% респондентів, зрідка намагаються перевіряти

інформацію на об'єктивність і репрезентативність, яку

отримують із різних джерел масової інформації.

Що стосується довіри до джерел інформації, зок#

рема до соціальних мереж, то більшість респондентів

(54%) довіряють інформації, яку отримують із соціаль#

них мереж за умови, якщо таку інформацію поширю#

ють відомі люди, медіа чи організації. Лише 7% довіря#

ють авторитету друзів, а кожен четвертий опитуваний

взагалі не довіряє інформації із соціальних мереж.

Найбільш популярною соціальною мережею, з якої

отримують інформацію респонденти, на сьогодні є

Facebook. Понад 80% опитуваних найчастіше дізнають#

ся про новини саме із цієї соціальної мережі. Рівно

стільки респондентів, скільки взагалі не читають нови#

ни із інтернету, а саме 13%, в той же час відповідно не

читають й новини в соціальних мережах.

До речі, найбільша у світі соцмережа Facebook, яку

щомісяця відвідують понад два мільярди людей, най#

популярніша і в Україні, і не тільки серед молоді. Нещо#

давно у ЗМІ оприлюднено дані про те, що майже 66,88%

українців, які користуються інтернетом, мають сторінки

у Facebook. Висновків з цих даних можна зробити

кілька. Перший — свою інформаційну картину світу
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українець на третину формує з повідомлень у соціаль#

них мережах, передусім зі стрічки новин у Facebook.

Другий — у зв'язку з істотним впливом FB на вітчизня#

не медіа#поле всі зміни інформаційної політики цієї соц#

мережі неодмінно відобразяться і на тому, скільки і яких

новин дізнається українець [7].

Стосовно об'єктивності висвітлення інформації дум#

ки респондентів щодо роботи українських медіа дещо

розбігаються. Так, немає однозначності у відношенні до

українських медіа стосовно об'єктивності поданої ними

інформації — 53% респондентів вважають, що ук#

раїнські медіа частіше подають об'єктивну інформацію,

40% — думають більш песимістично, вважаючи, що

частіше необ'єктивну. При цьому 7% схиляються до

думки, що українські медіа взагалі не вирізняються

об'єктивністю у подачі інформації.

Стосовно об'єктивності інформації, яку подають

російські медіа про Україну, маємо наступні результа#

ти дослідження. Так, 60% респондентів взагалі не чи#

тають російськи медіа, 30% вважають інформацію із

російських джерел масової інформації упередженою та

необ'єктивною. Лише 7% респондентів схиляються до

думки, що російські медіа частіше упереджені у висвіт#

ленні інформації про Україну, але не завжди, залишаю#

чи їм якийсь запас довіри.

Також за результатами дослідження маємо данні

щодо довіри респондентів до інформації із російських

медіа, якщо вона суперечить інформації в українських

медіа чи офіційній позиції української влади. У разі ви#

світлення суперечливої інформації, 57% читачів волі#

ють ніколи не довіряти російським медіа, 37% — част#

іше не довіряють, ніж довіряють, 7% — мають окрему

свою думку з цього приводу.

На жаль, але довіра до українських медіа з плином часу

не покращується. Так, більшість, а саме 60% респондентів,

вважають, що їх рівень довіри до українських медіа за ос#

танні два роки не змінився, 20% — налаштовані більш скеп#

тично, відзначаючи зниження рівня довіри до українських

ЗМІ, і лише 13% більше почали довіряти українських медіа

за останні два роки. При цьому 7% респондентів не мають

однозначної думки з досліджуваного питання.

Більшість населення вважає, що отримує недостат#

ньо інформації з українських медіа про ситуацію в

країні, в тому числі на її Сході. Нестачу інформації відчу#

вають 53% населення. Третину людей вже й не цікавить

інформація про події в країні і на її Сході. Доволі не#

значний відсоток людей (13%) є задоволеними достат#

ністю інформації, яку подають українські ЗМІ.

Цікаві результати нашого дослідження й щодо оці#

нки впливу новин про ситуацію в країні на самих людей.

Тобто які враження, настрій виникають у людей найча#

стіше після перегляду випуску новин, завершення сесії

читання новин на сайті, прослуховування випуску новин

на радіо. Третина людей повністю зневірилися у тому,

що відбувається, і найчастіше відчувають відчай. Вод#

ночас, 18% населення не полишає надія на краще, а

4% навіть горді тим, що відбувається в країні. Є й не#

втішна статистика — 12% населення вже страшно жити

в країні, 10% відчувають презирство, по 4% припадає

на крайності — відчуття людей щодо агресивності і бай#

дужості. При цьому 14% не можуть однозначно відпо#

вісти, як на них впливають новини про ситуацію в країні.

Маємо також результати дослідження щодо непо#

хитності думки людей про події і новини в країні. Так,

77% людей готові змінити свою думку з приводу важ#

ливих питань про ситуацію в країні під впливом інфор#

мації, висвітленої у медіа, у разі, якщо вона подана з

різних сторін та має міцну доказову базу. Водночас 13%

готові змінити думку у разі, якщо інформація подаєть#

ся у авторитетному медіа, якому довіряють. І лише 3%

респондентів ніколи не збираються змінювати свою

думку за будь#яких умов.

Більшість (57%) людей не є активними щодо здійс#

нення коментування новин на сайтах, бажанням ділити#

ся ними у профілях у соціальних мережах, обговорю#

вати новини із батьками, друзями. При цьому все#таки

39% є доволі активними, а реальними активістами є не

більше 4% населення.

Маємо також результати нашого дослідження і з

приводу намагання людей іноді відмовитися від спожи#

вання новин у різних засобах масової інформації. Ціка#

во, що третина людей (33%) стежать за новинами тільки

тоді, коли відбуваються важливі події. Є також ті, хто

свідомо обмежують себе у споживанні інформації за

певних умов. Так, інколи просто роблять перерву у спо#

живанні новин 23%, а 27% намагаються уникати новин

на певні теми (наприклад, які викликають негативні

емоції). Водночас впевнено обмежують себе у новинах

17% респондентів, намагаючись взагалі менше читати і

дивитися новин.

Отже, результати соціологічного дослідження

свідчать про те, що сучасна молода людина активно

користується соціальними мережами і власне з них зде#

більшого й отримує інформацію. Молодь цікавиться

суспільно#політичними подіями в країні, але далеко не

завжди розуміє і доволі зрідка перевіряє, наскільки

об'єктивно подана інформація у ЗМІ.

З урахуванням цього, важливо, щоб українська мо#

лодь була медіаосвіченою, тобто вміючою перебірли#

во отримувати і користуватися інформацією, бути лю#

диною критично мислячою.

Тому з метою організації ефективної протидії інфор#

маційно#психологічним загрозам необхідно терміново

зайнятись проблемою підвищення медіаграмотності

населення, особливо молоді, яка ще не має життєвого

досвіду і здатна вірити перекрученій інформації. Міжна#

родними документами — Грюнвальдською декларацією

"Освіта для медіа та цифрового світу", Севільською

конференцією "Медіаосвіта молоді", резолюцією Євро#

парламенту щодо медіа грамотності у світі цифрових

технологій — визначено, що медіаграмотність має бути

базовим елементом політики у сфері споживання ауді#

овізуальної інформації, основою обізнаності громадян

у питаннях прав людини, необхідною умовою для їх

участі у демократичному житті суспільства. Саме тому,

вважає заступник директора Інституту Інноваційних тех#

нологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки про#

фесор К. Левківський, в галузі освіти слід вибудувати

освітню палітру так, щоб навчити і тих, хто навчається, і

тих, хто навчає, критично сприймати різні види медіаін#

формації, формувати вміння визначати джерела медіа#

текстів, їхню спрямованість [9, с. 7]. Тобто питання

стоїть у формуванні інформаційно# психологічної

стійкості підростаючого покоління.
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За нинішніх умов глибоко продумана політика в

інформаційно#психологічній сфері — це сучасний ефек#

тивний засіб просування національних економічних інте#

ресів на світові ринки, інструмент впливу на складні гео#

політичні процеси, утвердження України серед інших

держав; всередині країни — це чинник захищеного ста#

лого розвитку соціуму, його емоційно#психологічної

діяльності. Як правило, недооцінювання загроз обхо#

диться державі надзвичайно дорого та має важкі на#

слідки. Невдачі учасників геополітичного протиборства

в переважній більшості випадків пов'язані саме з неточ#

ною оцінкою загроз та невжиття своєчасних заходів для

їх нейтралізації [2].

Інформаційно#психологічні війни, як правило, не

оголошують. Вони починаються з інформаційно#пси#

хологічних акцій, операцій та переростають у широ#

комасштабну інформаційно#психологічну війну, яка,

на певних етапах, може затухати або вибухати з но#

вою більш потужною силою. Переваги інформаційно#

психологічної агресії в інформаційному суспільстві,

порівняно з агресією військовою, економічною чи

політичною, роблять операції інформаційно#психоло#

гічного впливу основною формою експансії, яка ви#

користовується політичним керівництвом держави

для поширення свого впливу на інших суб'єктів гео#

політичної конкуренції з метою захисту національних

інтересів і забезпечення державної безпеки [11, с.

293].

За нинішніх кризових умов, важлива продумана дер#

жавна політика у інформаційно#психологічній сфері.

Серед ключових складових цієї програми має стати ме#

діаосвіта молоді як запорука протидії інформаційній

агресії. Саме медіаграмотність молоді — ефективний

захід протидії інформаційно#психологічним загрозам

України, стійке підгрунтя для формування загальної

суспільної стійкості інформаційно#психологічним загро#

зам.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Акредитація закладу охорони здоров'я в Україні є

офіційним визнанням наявності у закладі охорони здо#

ров'я умов надання якісної медичної допомоги [1].
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CONTEMPORARY STATUS AND OUTLOOK TO PUBLIC REGULATION OF MEDICAL
INSTITUTIONS ACCREDITATION IN UKRAINE

У статті подано сучасний погляд на стан державного регулювання акредитації закладів охо�
рони здоров'я в Україні. Проведено оцінку чинної нормативно�правової бази з питань акреди�
тації на предмет спрямування норм права на забезпечення якості медичної допомоги та без�
пеки пацієнтів. Встановлено, що існуючі вітчизняні нормативно�правові акти не в повній мірі
відповідають сучасним світовим підходам оцінки якості медичної допомоги. Зазначено основні
особливості акредитації медичних закладів за схемою QHA Trent Accreditation (Велика Брита�
нія) та проведено порівняння основних принципів акредитації за QHA Trent Accreditation з дер�
жавною акредитацією закладів охорони здоров'я в Україні на прикладі проходження акреди�
тації ТОВ "ІСІДА�IVF". Розроблено пропозиції щодо удосконалення системи акредитації закла�
дів охорони здоров'я в Україні, що полягають у добровільності проходження акредитації за�
кладами охорони здоров'я без виключень, делегування повноважень по проведенню акреди�
тації закладів від акредитаційних комісій, створених при органах державної влади, до неза�
лежних громадських професійних організацій.

The article presents a modern view on the public regulation of accreditation of health facilities in
Ukraine. An assessment of the current regulatory and legal basis on accreditation issues was
conducted to focus on the provision of the right to ensure the quality of medical care and patient
safety. It is established that the existing domestic normative legal acts do not fully correspond to the
modern world approaches to assessing the quality of medical care. The main features of QHA Trent
Accreditation (UK) accreditation of health facilities are described and the main accreditation
principles for QHA Trent Accreditation are compared with the state accreditation of health care
facilities in Ukraine by the example of the accreditation of ISIDA�IVF LLC. Author suggests the changes
principles and improved the system of accreditation of health care institutions in Ukraine. The main
changes consist of voluntary accreditation by health care institutions without exception, and delegate
the authorities of accreditation of institutions from accreditation commissions established the state
authorities, to independent public professional organizations.

Ключові слова: державне регулювання, заклад охорони здоров'я, акредитація, акредитаційна комісія,

незалежна професійна організація.

Key words: public regulation, health care institution, accreditation, accreditation commission, independent

professional organization.

Відповідно до Статті 16 Закону України "Основи зако#

нодавства України про охорону здоров'я" заклади охо#

рони здоров'я можуть добровільно проходити акре#

дитацію в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
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України [2]. Сучасна норма щодо добровільного про#

ходження акредитації торкається діяльності тільки фар#

мацевтичних закладів. Для лікувально#профілактичних

закладів акредитація є обов'язковою [1]. Процедура

системи акредитації медичних закладів в Україні була

запровадження як необхідна процедура зовнішньої

оцінки якості медичної допомоги за прикладом кращих

світових практик. З 1985 р. глобальною організацією з

питань медичної якості є The International Society for

Quality in Health Care (далі — ISQua), яка представлена

всесвітньою мережею неурядових організацій, що пра#

цюють у сфері контролю якості медичної допомоги, та

покликана покращити ефективність та безпеку медич#

ної допомоги пацієнтам в різних країнах шляхом обміну

знаннями щодо проведення зовнішніх оцінок роботи

медичних установ [3]. Серед основних систем акреди#

тації, що працюють за стандартами ISQua найбільш авто#

ритетними в світі є Joint Commission International (JCI,

USA) та QHA Trent Accreditation (UK) [4, 5].

Не зважаючи на введення процедури обов'язкової

акредитації в практику діяльності закладів охорони здо#

ров'я України з кінця 90#х років як одного з інструментів

поліпшення якості медичної допомоги, сьогодні рівень

якості надання медичної допомоги пацієнтам в Україні

залишається низьким, про що свідчать показники за#

хворюваності та смертності населення, які за оцінками

Всесвітньої організації охорони здоров'я є значно ниж#

чими ніж середні показники у Європейському регіоні [6,

с. 1].

Крім того, в Україні не проводиться рутинних до#

сліджень та оцінки показників безпеки пацієнтів при

наданні їм медичної допомоги, що поруч з ефектив#

ністю є основним критерієм оцінки її якості [6, c.

135—137]. Таким чином, аналіз вітчизняної системи

акредитації медичних закладів на предмет її відпов#

ідності сучасним світовим вимогам та пошук шляхів

її удосконалення за допомогою інструментів держа#

ного регулювання є проблемою, яка потребує вирі#

шення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Останніми роками у зв'язку з перебігом активних

процесів реформування сфери охорони здоров'я в Ук#

раїні питанням акредитації закладів охорони здоров'я

як формі та способу забезпечення державного управ#

лінського впливу на якість надання медичної допомо#

ги населенню приділяється достатньо уваги науковців

у сфері державного управління та управління охоро#

ною здоров'я. Так, у роботі Ю.Б. Іванова та Ю.В. Бе#

режної акредитація закладів охорони здоров'я, поруч

з ліцензуванням та стандартизацією якості медичних

послуг, визнається основним адміністративним інстру#

ментом державного регулювання ринку медичних по#

слуг. Разом з тим автори вказують на фрагментарний

характер інструментарію різних взаємопов'язаних

ринків сфери охорони здоров'я що знижує ефек#

тивність реформ [7, с.103, 105]. С. Бутенко у своїй ро#

боті "Порівняльний аналіз зарубіжних моделей акре#

дитації медичних закладів" зазначає, що оцінка і за#

безпечення контролю якості медичної допомоги є най#

менш опрацьованими складовими управління систе#

мою якості медичної допомоги у зв'язку із їх залежні#

стю від багатьох складних чинників — організаційних,

економічних, інформаційних тощо. У роботі дослідже#

но переваги та недоліки обов'язкової та добровільної

систем акредитації медичних закладів. Автором об#

грунтовано збереження обов'язкової системи акреди#

тації медичних закладів для України у зв'язку з необ#

хідністю забезпечення контролю якості медичної до#

помоги на етапі бурхливого розвитку ринку медичних

послуг.

У статті запропоновано запозичувати для України

досвід акредитації Чеської Республіки із заснуванням в

Україні Єдиного комітету з акредитації із включенням

до його складу не тільки представників державних

органів управління сферою охорони здоров'я, але й

представників медичної громадськості — членів неза#

лежних лікарняних асоціацій. Іншим напрямом удоско#

налення системи вітчизняної акредитації є децентра#

лізація прийняття рішень за досвідом Португалії, де

акредитаційні комісії створені на рівні адміністративно#

територіальних одиниць [8, с. 89—90]. В.В. Дудка у

своєму дослідженні обгрунтовує формування цілісно#

го механізму державного управління сферою охорони

здоров'я на місцевому рівні через поєднання трьох ос#

новних інструментів: децентралізації управління охоро#

ною здоров'я на рівні місцевих органів влади, законо#

давчого закріплення самостійності в діяльності закладів

та широкого залучення громадських організацій до роз#

в'язання проблем охорони громадського здоров'я че#

рез їх активну взаємодію з органами місцевого само#

врядування [9]. О.В. Худошина у своїй роботі вважає

за необхідне внести зміни до чинного законодавства Ук#

раїни в частині залишення за закладами охорони здо#

ров'я акредитації без попереднього ліцензування зак#

ладів. На думку автора, ліцензування слід запровадити

тільки для професійної діяльності медичних працівників

(лікарів) [10, с. 177].

Слід зазначити, що у відкритих вітчизняних джере#

лах наукові дослідження щодо питань комплексної оцін#

ки державного регулювання акредитації лікувально#

профілактичних закладів та шляхів її удосконалення за

останні роки відсутні. Найбільш грунтовними є дослід#

ження С. Бутенка, проте вони торкаються переважно

вивчення світового досвіду проведення акредитації ме#

дичних установ без врахування сучасного стану рефор#

мування сфери охорони здоров'я в Україні.

МЕТА СТАТТІ
Вивчити сучасний стан системи державного регу#

лювання акредитації закладів охорони здоров'я в Ук#

раїні, провести аналіз існуючої вітчизняної практики

проведення акредитації в порівнянні із кращими

закордонними аналогами (за схемами ISQua на при#

кладі схеми акредитації QHA Trent Accreditation, Ве#

лика Британія) та на підставі проведеного аналізу на#

дати рекомендації щодо удосконалення державного

регулювання акредитації закладів охорони здоров'я в

Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Основні аспекти акредитації закладів охорони здо#

ров'я в Україні. Нормативно#правова база акредитації
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закладів охорони здоров'я в Україні складається з норм

Статті 16 Закону України "Основи законодавства Украї#

ни про охорону здоров'я", відповідно до положень якої

Заклади охорони здоров'я можуть добровільно прохо#

дити акредитацію в порядку, визначеному Кабінетом

Міністрів України. Не підлягають обов'язковій акреди#

тації аптечні заклади. Акредитація аптечних закладів

може здійснюватися на добровільних засадах [2]. По#

рядок проведення акредитації закладів охорони здоро#

в'я (далі — Порядок) визначений Постановою Кабінету

Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765 "Про за#

твердження Порядку акредитації закладу охорони здо#

ров'я" [1].

Відповідно до положень Порядку акредитація —

це офіційне визнання наявності у закладі охорони

здоров'я умов для якісного, своєчасного, певного

рівня медичного обслуговування населення, дотри#

мання ним стандартів у сфері охорони здоров'я,

відповідності медичних (фармацевтичних) працівників

єдиним кваліфікаційним вимогам. Акредитації підля#

гають всі заклади охорони здоров'я незалежно від

форми власності, крім аптечних, акредитація яких

може здійснюватися на добровільних засадах. Пер#

ша акредитація закладу проводиться через два роки

від початку провадження діяльності. Наступні акре#

дитації проводяться кожні три роки. Акредитацію

закладів, крім аптечних закладів, проводить Головна

акредитаційна комісія, що утворюється при МОЗ, та

акредитаційні комісії ,  що утворюються при

Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республі#

ки Крим, структурних підрозділах охорони здоров'я

обласних, Київської та Севастопольської міських

держадміністрацій. Головна акредитаційна комісія у

двомісячний строк з дня подання закладом заяви про

проведення акредитації здійснює розгляд поданих

закладом документів на предмет їх відповідності пе#

реліку, визначеному Порядком акредитації закладу

охорони здоров'я, та формує експертні групи для

проведення оцінки відповідності закладу стандартам

[1].

Стандарти акредитації закладів охорони здоро#

в'я — це вимоги до процесу, умов та результатів ме#

дико#санітарної допомоги у закладі охорони здоро#

в'я. На основі Стандартів проводиться експертиза

відповідності закладу будь#якої форми власності

встановленим критеріям шляхом оцінювання досяг#

нення стандартів по кожному пункту/підпункту, що

здійснюється за бальним принципом. Оцінці підляга#

ють стандарти, які відповідають профілю закладу та

виду лікувально#профілактичної допомоги, що на#

дається закладом. Серед розділів, у які згруповані

стандарти, перші 10 розділів є обов'язковими для

оцінки усіх закладів і вони включають питання управ#

ління закладом та управління кадрами, забезпечення

дотримання прав та безпеки пацієнтів, діяльність ме#

дико#інформаційної та метрологічної служб закладу,

питання забезпечення санітарно#епідемічного благо#

получчя, охорони праці, вимог та експлуатації буді#

вель і споруд та якості лікувально#профілактичної

допомоги. Оцінка відповідності діяльності закладу

встановленим стандартам робиться на підставі вив#

чення та проведення експертної оцінки відповідних

наданих закладом під час проходження акредитації

документів [11].

Результати проведеної експертної оцінки вносять#

ся до експертного висновку про відповідність закладу

стандартам акредитації, в якому зазначаються пропо#

зиції щодо акредитації закладу та присвоєння остан#

ньому на підставі затверджених МОЗ критеріїв відпові#

дної акредитаційної категорії (друга, перша, вища) або

відмови в акредитації [11].

На підставі розгляду поданих закладом доку#

ментів, експертних висновків відповідна акредитац#

ійна комісія у місячний строк приймає рішення або про

акредитацію закладу та присвоєння закладу певної

акредитаційної категорії (друга, перша, вища), або

про відмову в акредитації, або про необхідність про#

ведення у місячний строк повторної експертної оцін#

ки. Відповідна головна акредитаційна комісія протя#

гом 10 робочих днів інформує заклад про прийняте

рішення [1, 12].

Таким чином, основними рисами системи акреди#

тації закладів охорони здоров'я в України є:

— обов'язковий характер (для лікувально#про#

філактичних закладів);

— періодичність (перший раз — після 2#х років фун#

кціонування закладу, далі — 1 раз на 3 роки);

— проведення оцінки діяльності закладу держав#

ними органами (акредитаційними комісіями), що ство#

рюються при центральному органі виконавчої влади або

структурних підрозділах місцевих державних адмініст#

рацій;

— проведення оцінки як загальних (оцінка управлі#

ння, дотримання прав та безпеки пацієнтів, інформа#

ційної та метрологічної служб, санітарно#епідеміологі#

чних аспектів діяльності, охорони праці, експлуатації

будівель, організації контролю якості медичної допо#

моги) так і спеціальних стандартів, що відповідають

профілю діяльності закладу;

— основним методом оцінки є порівняння та фор#

мальна оцінка відповідності наявної в закладі докумен#

тації з встановленими стандартам;

— пропозиції щодо акредитації закладу містять

інформацію щодо запропонованої оцінки для при#

своєння відповідної категорії без рекомендацій щодо

удосконалення процесів роботи закладу.

Основні характеристики акредитації закладів охо#

рони здоров'я за стандартами ISQua. ISQua або Міжна#

родне товариство якості у сфері охорони здоров'я

(Дублін, Ірландія) — організація, що об'єднує незалежні

організації з різних країн, які беруть участь в оцінці та

акредитації клінічних аспектів діяльності закладів охо#

рони здоров'я та медичних працівників. Крім того, ISQua

є також самостійною незалежною системою акреди#

тації, яку воно здійснює на підставі власних розробле#

них стандартів [3].

QHA Trent Accreditation, Велика Британія (далі —

QHA Trent) є повністю незалежною клінічною схемою

акредитації. Відповідність схем акредитації QHA під#

тверджена сертифікатом акредитації ISQua. QHA Trent

є приватною незалежною компанією, яка об'єднує виз#

наних у Великій Британії клініцистів та інших експертів,

що працюють у різних секторах сфери охорони здо#

ров'я. QHA Trent повністю незалежна від Національ#



Інвестиції: практика та досвід № 6/201864

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ної служби охорони здоров'я (National Health Service).

Основними принципами схеми акредитації QHA Trent

є культура неупередженості, незалежність від будь#

яких урядових та комерційних організацій. QHA Trent

сприяє підвищенню професіоналізму медичних праці#

вників, ця схема акредитації спрямована в першу чер#

гу на покращення благополуччя пацієнтів та медичних

працівників.

Традиційна методика QHA Trent базується на ком#

плексних, заснованих на доказовій базі, інструментах,

які ретельно розглядають загальну ситуацію в галузі

управління та клінічного управління закладу, а також

якість роботи клінічних служб закладу. Усі оцінки є не#

упередженими та практичними, а також забезпечують#

ся системою попередніх обстежень та опитувань. Там,

де можливо, QHA Trent вважає за краще слідувати

розвитку, а не дидактичному підходу при проведенні

акредитації, а також працювати поруч із постачальни#

ками медичних послуг для досягнення найкращого

рівня безпеки та якості не тільки для пацієнтів, а й для

персоналу, керівництва та громадськості [5]. Акреди#

тація за схемою QHA Trent, як і переважна більшість

інших загальновизнаних схем акредитацій, є добро#

вільною.

Стандарти QHA Trent розподілені за 3#ма основни#

ми групами: загальні, специфічні (клінічні напрями), до#

даткові. Загальні стандарти передбачають оцінку діяль#

ності закладу у таких сферах:

— клінічне управління;

— операційна політика та процедури;

— управління послугами;

— догляд за хворими;

— засоби та обладнання;

— розвиток персоналу, освіта та навчання;

— оцінка якості;

— етика, сумлінність, страхування, відшкодування

збитків та право;

— конфіденційність;

— духовне благополуччя.

Одним з основних умов успішного проходження

акредитації є створення в закладі дієвого органу клі#

нічного управління, одним із основних завдань кого за#

безпечення процесу є реєстрації, ідентифікації та попе#

редження ризиків для пацієнтів та медичного персона#

лу.

Процедура акредитації може тривати декілька мі#

сяців та проходити до 20 послідовних стадій: ініціація,

підписання меморандуму про співпрацю, проведення

попереднього опитування та попереднього навчання

медичного персоналу, забезпечення доступу персона#

лу до стандартів QHA Trent, підписання угоди про про#

ходження акредитації, підготовка медичного персона#

лу, підготовка документів, проведення практичного огля#

ду досягнутих стандартів (у бідь#який час, спілкування

з будь#ким з медичного персоналу, обов'язкові візити в

нічний час), підготовка попереднього звіту, розгляд по#

переднього звіту комісією і закладом, обговорення ре#

комендацій закладу, прийняття комісією рішення про

результати проходження закладом акредитації. Акре#

дитація QHA Trent є чинною 2 роки [5].

Виходячи з вищенаведеного, система міжнародних

стандартів якості медичної допомоги передбачає в пер#

шу чергу зосередження уваги на потребах та безпеці

пацієнта, а саме: на готовність закладу забезпечувати

найвищий рівень якості медичної допомоги, спромож#

ності знаходити та утримувати найбільш кваліфікований

персонал, функціонувати у складних та непередбачува#

них умовах, попереджувати ризики та миттєво на них

реагувати [5].

Таким чином, додержання стандартів міжнародних

незалежних клінічних схем акредитації є динамічним

процесом, який створює умови для постійного підвищен#

ня якості медичної допомоги та рівня безпеки пацієнтів

в закладі. Отже, можна вважати, що основними

відмінностями чинної системи акредитації закладів охо#

рони здоров'я в Україні від міжнародних схем акреди#

тації є:

— обов'язковий характер;

— проведення акредитації представниками держав#

них органів управління на противагу незалежним авто#

ритетним громадським або приватним організаціям за

міжнародними схемами акредитації;

— зосередження на вивченні документації на пред#

мет дотримання норм діючого законодавства, а не на

процесах надання медичної допомоги і розгляду їх з

точки зору безпеки пацієнта та забезпечення його по#

треб в належній якості медичних послуг згідно з міжна#

родними стандартами акредитації.

Таким чином, з метою забезпечення підвищення

ефективності та безпеки для пацієнтів медичної до#

помоги в закладах охорони здоров'я, потребує змін

існуюча система акредитації закладів. Головні на#

прями удосконалення системи акредитації закладів

охорони здоров'я полягають у передачі повноважень

по проведенню акредитації від державних органів до

неурядових професійних організацій за стандарта#

ми, що відповідають міжнародним схемам акреди#

тації, і які спрямовані, в першу чергу, на вивчення

процесів надання медичної допомоги в закладі з виз#

наченням рівня забезпечення потреб і безпеки па#

цієнтів.

ВИСНОВКИ
1. Існуюча система державного регулювання акре#

дитації закладів охорони здоров'я в Україні не забез#

печує проведення зовнішньої оцінки якості медичної

допомоги в закладах відповідно сучасним міжнародним

стандартам.

2. Основними відмінностями чинної системи акре#

дитації закладів охорони здоров'я в Україні від міжна#

родних схем акредитації є: обов'язковий характер, про#

ведення акредитації представниками державних органів

управління, зосередження роботи комісій на формаль#

ному вивченні документації на предмет дотримання

норм діючого законодавства, а не на процесах надання

медичної допомоги і розгляду їх з точки зору безпеки

пацієнта та забезпечення його потреб в належній якості

медичних послуг.

3. Основні шляхи удосконалення системи держав#

ного регулювання акредитації в закладах охорони здо#

ров'я України полягають у передачі повноважень по

проведенню акредитації від державних органів до не#

урядових професійних організацій за стандартами, що

відповідають міжнародним схемам акредитації, і які
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спрямовані, в першу чергу на вивчення процесів надан#

ня медичної допомоги в закладі з визначенням рівня

забезпечення потреб і безпеки пацієнтів.

Перспективи подальших досліджень в сфері дер#

жавного управління акредитацією закладів охорони

здоров'я в Україні полягають у вивченні передового

міжнародного досвіду проведення незалежного зов#

нішнього оцінювання якості медичної допомоги неза#

лежними неурядовими професійними організаціями за

визнаними міжнародним співтовариством акредитацій#

ними схемами та розробкою рекомендацій щодо його

впровадження в практику проведення акредитації за#

кладів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Регіональні відмінності соціально#економічного

розвитку, об'єктивно зумовлені інноваційним характе#

ром процесів суспільного відтворення, спостерігають#

ся у будь#якій країні. Інноваційні процеси, що розпочи#
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REGIONAL DEVELOPMENT POLICY AND ITS VALUATION ISSUES

Реалізація політики регіонального розвитку потребує методик порівняння і ранжування те�
риторій. Визначення як кількісних, так і якісних показників конкурентоспроможності регіонів
дозволить оптимізувати зусилля держави з досягнення мети зростання добробуту населення.
Наближення національної методики оцінки рівня розвитку регіонів до міжнародних стандартів
дозволить уникнути дії політичних чинників на реалізацію державної регіональної політики.

Design of regional development policy implies methodologies for comparative analysis and regional
ranking. Quantitative and qualitative indicators of regional competitiveness would be particularly
beneficial for strengthening state welfare policies and achieving its ultimate goal of increased
prosperity. Approximation of national methods of regional development evaluation with the
international standards would help to eliminate any impact of political factors on regional development
policy.
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нається в локаціях з найсприятливішими умовами, по#

ступово, з деяким лагом розповсюджуються на пери#

ферію. Таким чином, економічне зростання ніколи не

може бути рівномірним у просторі та часі. Завданням

політики регіонального розвитку є покращення еконо#
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мічного добробуту та якості життя населення регіонів,

запобігання регіональним диспропорціям, забезпечен#

ня якнайкращої реалізації їх потенціалу. Виконання за#

значеного завдання неможливе без застосування пев#

них процедур оцінки ефективності політики регіональ#

ного розвитку, визначення компонентів (критеріїв та

індикаторів) розвитку, проведення порівняння та ран#

жування регіонів. При розробці методик оцінювання

необхідно розв'язати дилему між принципами динаміч#

ної зміни процедури оцінювання відповідно до якісних

зрушень в об'єкті оцінки та наслідування для забезпе#

чення порівнюваності в часі досягнутих результатів. Рет#

роспективний аналіз застосовуваних методик оцінки

рівнів соціально#економічного розвитку регіонів вияв#

ляється у даному контексті актуальним науково#прак#

тичним завданням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням регіональної політики як дієвому інстру#

менту забезпечення конкурентоспроможності регіонів

присвячені численні праці вітчизняних науковців, зок#

рема, Варналія З., Данилишина Б., Долішного М., Жалі#

ла Я., Кваснюка Б., Козоріз М., Лібанової Е., Мікловди В.,

Оболенського О., Олійника Я., Павлюк А., Пили В., Пи#

рожкова С., Романюка С., Стеченка Д., Чужикова В., Чу#

маченька М. та інших. Зазначені праці становлять мето#

дологічну основу оцінки результативності державної ре#

гіональної політики. Важливим джерелом інформації

про оцінювання рівнів регіонального розвитку виступа#

ють нормативні документи зокрема, офіційні методики

оцінки результативності регіональної політик та мето#

дики розрахунку індексів конкурентоспроможності ре#

гіонів, індексів регіонального людського розвитку, за#

кріплені Постановами Кабінету Міністрів України.

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИКА
ДОСЛІДЖЕНЬ

Метою даного дослідження є критичний аналіз ме#

тодик оцінювання рівнів регіонального розвитку та кон#

курентоспроможності регіонів, закріплених у Постано#

вах КМУ №№ 856/2015 та 1029/2017. Методологічно,

аналіз здійснюватиметься виходячи з цілей, зазначених

в документах, які закріплюють правовий статус відпо#

відних методик, а також з урахуванням прийнятих у

світовій практиці принципів оцінювання регіонального

розвитку. Зокрема мають враховуватися принципи

цільової орієнтації розвитку, участі громадян в оціню#

ванні рівня ефективності регіональної політики та до#

сягнутих результатів, зіставності в просторі і часі оці#

нюваних показників, комплексності оцінки, а також

можливості приймати управлінські рішення за резуль#

татами проведеної оцінки.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
У грудні 2017 р. в Україні було вперше прийнято

нормативний документ, який офіційно закріплює мето#

дику розрахунку регіональних індексів людського роз#

витку. Такий крок безумовно важливий з точки зору

орієнтації економічної політики уряду на забезпечення

добробуту громадян, що також передбачає вимірюван#

ня рівня життя населення в різних регіонах на основі

науково#обгрунтованої методики. Зазначена методика

розрахунку індексу регіонального людського розвитку

виступає як необхідний елемент системи моніторингу та

оцінки результативності державної регіональної політи#

ки. Іншими елементом системи моніторингу, як свідчить

текст Постанови КМУ № 1029 від 20 грудня 2017 р., є

методика розрахунку індексу конкурентоспроможності

регіонів [5].

Огляд методики розрахунку індексу конкуренто#

спроможності регіонів дозволяє простежити деяке на#

слідування методології та алгоритмів розрахунку інтег#

ральних рейтингових показників від попередніх мето#

дик, зокрема, Методики проведення оцінки результатів

діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим,

обласних, Київської та Севастопольської міських дер#

жавних адміністрацій (постанова 650/2011) та Методи#

ки проведення моніторингу та оцінки результативності

реалізації державної регіональної політики (Постанова

№ 856/2015), а також попередніх аналогічних методик,

запроваджених та згодом визнаних нечинними відпо#

відними Постановами КМУ (№ 113/2004, № 263/2005,

№ 833/2007, № 650/2011). Водночас нова методика

моніторингу та оцінки конкурентоспроможності ре#

гіонів, крім того, що доповнюється розрахунком регіо#

нальних індексів людського розвитку, містить нові ком#

поненти та відрізняється складнішим багаторівневим

підходом до розрахунку підсумкового рейтингу. Про#

ведемо короткий огляд зазначеної методики у по#

рівнянні з попередніми та більш детальний її аналіз на

предмет відповідності світовим принципам оцінювання

ефективності регіональної політики та конкурентоспро#

можності регіонів.

Хоча в Постанові КМУ № 1029 зазначено, що зап#

роваджувана методика проведення розрахунку індек#

су конкурентоспроможності регіонів є удосконаленням

системи моніторингу та оцінки результативності реалі#

зації державної регіональної політики, і не відміняє по#

передньої методики, затвердженої постановою № 856,

перелік показників, їх групування та спосіб визначення

підсумкової рейтингових позицій регіонів багато в чому

відрізняються, і ці зміни варто визнати позитивними. Так,

у новій методиці поряд з виділенням груп показників

відповідно до сфер аналізу (економічна стабільність,

інфраструктура, охорона здоров'я, якість дошкільної,

позашкільної і загальної середньої освіти, якість вищої

освіти та професійної підготовки, ефективність ринку

праці, розмір ринку, технологічна готовність, належні

умови ведення бізнесу, інновації), запроваджено 3 ка#

тегорії оцінки: базовий рівень, підсилювачі ефективності

та інноваційний потенціал. Крім того, показники, що

входять до складу методики, більшою мірою можна

вважати результативними, а не процесними.

Відповідно до експертного висновку про Порядок і

Методику проведення моніторингу та оцінки результа#

тивності реалізації державної регіональної політики

(затверджені постановою Кабінету Міністрів України від

21 жовтня 2015 р. № 856), підготовленого фахівцями

Української асоціації оцінювання політик, програм і

проектів (УАО), в ній були застосовані показники, що

характеризували не стільки результати реалізації регі#

ональної політики, скільки процеси, що відбуваються в

окремих сферах без їх зв'язку з добробутом та якістю
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життя населення. Таким показником, зокрема, є "обсяг

будівельних робіт у розрахунку на 1 особу населення".

Відповідно, нова методика позбавлена зазначеного не#

доліка.

Також у новій методиці (але поки що декларатив#

но) вдалося подолати зауваження експертів щодо від#

сутності участі громадськості у визначенні конкурентос#

проможності регіону. Так, з 54 показників, за яким про#

водиться моніторинг, 13 мають визначатися на основі

анкетувань та інтерактивних опитувань громадян, а саме:

1. Якість та доступність транспортної інфраструк#

тури.

2. Якість та доступність послуг сфери охорони здо#

ров'я.

3. Якість та доступність дошкільної освіти.

4. Якість та доступність позашкільної та загальної

середньої освіти.

5. Якість та доступність вищої та професійно#тех#

нічної освіти.

6. Відповідність рівня знань та кваліфікацій випус#

кників вищих навчальних закладів та професійно#тех#

нічних навчальних закладів вимогам роботодавців.

7. Рівень ділової активності та конкуренції в регіоні.

8. Рівень купівельної спроможності населення.

9. Доступність новітніх технологій.

10. Рівень розвитку інфраструктури підтримки під#

приємництва.

11. Легкість ведення бізнесу.

12. Співпраця підприємств з вищими навчальними

закладами у сфері науково#дослідних розробок.

13. Створення і розвиток високотехнологічних ви#

робництв підприємств.

Щоправда, механізм таких опитувань в постанові не

визначений. Перевагою нової методики є відсутність у

ній тимчасових показників, які стосуються поточних,

подекуди кон'юнктурних проблем, наприклад, "Частка

домогосподарств, які уклали кредитні договори в рам#

ках механізмів підтримки заходів з енергоефективності

в житловому секторі за рахунок коштів державного

бюджету (у тому числі із співфінансуванням з місцевих

бюджетів)".

Застосування більш складного багаторівневого

підходу до розрахунку підсумкового рейтингового по#

казника конкурентоспроможності регіонів передбачає

його розрахунок в декілька етапів. На першому етапі

передбачається визначення рівня розвитку регіону. Для

цього необхідно розрахувати відносне значення ВРП на

1 мешканця регіону у відсотка до аналогічного загаль#

ноукраїнського показника. При цьому в розрахунках

беруть участь вимірники ВРП та ВВП за 3 роки, що пе#

редують звітному. Це дещо знижує рівень актуальності

отримуваних значень, але водночас, таким чином, у

новій методиці вдалося подолати недолік, пов'язаний

із затримкою в розрахунках окремих показників. Відпо#

відно до існуючої статистичної практики значення ВРП

в Україні стають доступними лише через півтора року,

після завершення звітного періоду. Отже, у серпні —

вересні поточного року можна отримати "найсвіжіші"

дані щодо ВРП лише за рік, що передує звітному (попе#

редньому) року.

За підсумками першого етапу визначення конкурен#

тоспроможності регіонів на основі відносної оцінки ВРП

регіони мають бути класифіковані (поділені на 5 рівнів).

Так регіон, що демонструє відставання значень ВРП на

Таблиця 1. Порівняльна характеристика методик оцінки результатів
соціально�економічного розвитку регіонів

Назва методики 
Документ, яким 
закріплена 
методика 

Склад показників та періодичність 
розрахунку 

Алгоритм проведення 
міжрегіональних порівнянь 

Методика визначення комплексної 
оцінки результатів соціально-
економічного розвитку регіонів 

Постанова КМУ  
№ 113/2004 

25 показників, не згруповані в 
розділи; не охоплені такі сфери, як 
освіта, охорона здоров’я, екологія, 
безпека, інновації; розраховуються 
щоквартально 

На основі підсумкового 
рейтингу, що визначається 
середнім арифметичним 
нормованих значень 
окремих показників  

Порядок проведення моніторингу 
результатів діяльності Кабінету 
Міністрів України та Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, 
обласних, Київської і  
Севастопольської міських державних 
адміністрацій 

Постанова КМУ 
№ 263/2005 

48 показників, згруповані у 
7 розділів; не охоплені сфери освіти 
та охорони здоров’я, екологія, 
інновації; розраховуються за різні 
інтервали (місяць, квартал, 
півріччя, рік) 

Не визначено 

Порядок проведення комплексної 
оцінки соціально-економічного 
розвитку Автономної Республіки 
Крим, областей, мм. Києва та 
Севастополя 

Постанова КМУ 
№ 833/2007 

56 показників, згруповані у 
7 розділів; не охоплені такі сфери як 
освіта, охорона здоров’я, інновації; 
розраховуються за різні інтервали 
(місяць, квартал, півріччя, рік) 

На основі підсумкового 
рейтингу, що визначається 
середнім арифметичним 
нормованих значень 
окремих показників 

Порядок проведення оцінки 
результатів діяльності Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, 
обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних 
адміністрацій 

Постанова КМУ 
№ 650/2011 

82 показника, згруповані в 
10 розділів; охоплені всі 
найважливіші сфери соціально-
економічного розвитку; 
розраховуються за квартал, 
півріччя, рік 

На основі підсумкового 
рейтингу, що визначається 
середнім арифметичним 
нормованих значень 
окремих показників 

Методика проведення моніторингу та 
оцінки результативності реалізації 
державної регіональної політики 

Постанова КМУ 
№ 856/2015 

64 показника, згруповані в 
12 розділів; охоплені всі 
найважливіші сфери соціально-
економічного розвитку; 
розраховуються за квартал, рік 

На основі підсумкового 
рейтингу, що визначається 
середнім арифметичним 
нормованих значень 
окремих показників 

Методика проведення розрахунку 
індексу конкурентоспроможності 
регіонів 

Постанова КМУ 
№ 1029/2017 

54 показники, об’єднані в 10 груп, 
у 3 категорії; розраховуються за рік 

Складний багаторівневим 
підхід до розрахунку 
підсумкового рейтингу 
регіонів 
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1 особу від середнього по Україні рівня більш як на 50%

потрапляє в першу групу (рівень 1). Статус регіону з

другим рівнем розвитку отримують ті області, рівень

ВРП на 1 мешканця в яких на 25 % менший за середній

по Україні. Відставання менш як на 10 % від середньо#

го по Україні рівня забезпечує регіону позицію в третій

групі. Четвертий рівень розвитку демонструють регіо#

ни, що мають значення ВРП на 1 мешканця в межах від

90 до 110 % від середнього показника. Найвищій 5 рі#

вень мають регіони, рівень ВРП на 1 мешканця, в яких

більш як на 10 % перевищує середній по країні.

Заважимо, що в методиці не закріплено точних назв

показників ВРП та чисельності населення, що мають

братися до уваги при розрахунку рівня розвитку регіону.

Зрозуміло, що є різниця між номінальними та реальни#

ми показниками ВРП, між чисельністю постійного та

наявного населення, на кінець періоду, початок періо#

ду чи середньорічним значенням. Аби уникнути багатоз#

начності, методика має бути доповнена відповідними

роз'ясненнями.

На другому етапі реалізації методики необхідно

стандартизувати значення 54 індивідуальних показників

конкурентоспроможності, виміряних і різних одиницях,

аби їх можна було агрегувати. Якщо відповідний показ#

ник вимірюється в абсолютних одиницях, то він пере#

водиться у порівнюваний вигляд шляхом віднесення до

середньорічної чисельності постійного населення регіо#

ну. В цьому випадку показник чисельності населення

визначено чітко. Відносні регіональні показники стан#

дартизуються шляхом ділення на відповідний показник

по країні в цілому (для показників#стимуляторів) або на#

впаки, через ділення показника по країні на відповідне

регіональне значення (для дестимуляторів).

На третьому етапі для кожного регіону розрахо#

вується 10 субіндексів конкурентоспроможності, що

відповідає кількості груп показників. Ці групи показників

об'єднані в 3 категорії — стадії. І стадія — "базові ви#

моги" — представлена чотирма групами показників;

ІІ стадія — "підсилювачі ефективності" містить 3 групи

показників; ІІІ стадія — "інноваційний потенціал" також

містить 3 групи показників. Специфіка розрахунку по#

лягає в тому, що середньоарифметичне значення стан#

дартизованих показників, які входять до певної групи,

зважується на коефіцієнт, який відповідає певній стадії,

а також рівню розвитку регіону, визначеному на пер#

шому етапі розрахунку.

На четвертому етапі визначається інтегральна оцін#

ка конкурентоспроможності регіону як сума 10 попар#

них добутків групових субіндексів, в тому порядку, як

вони подані в методиці. Як еталон розраховується ана#

логічна сума попарних добутків субіндексів, що відпо#

відають максимальним значенням серед усіх регіонів за

відповідний період. Відношення інтегральної оцінки

конкурентоспроможності окремого регіону до еталону,

виміряне у відсотках, і є основою для визначення підсум#

кового рейтингу конкурентоспроможності регіонів краї#

ни за певний період.

Очевидно, що таке ускладнення розрахунку має на

меті забезпечити порівнюваність результатів, досягну#

тих у процесі соціально#економічного розвитку регіо#

нами з різними потенціалами. Ймовірно для цього були

застосовані різні вагові коефіцієнти для регіонів з

різним рівнем розвитку. Але виникає декілька питань.

По#перше, чому саме показник досягнутого протягом

минулих трьох років рівня ВРП обрано як індикатор

потенціалу регіону? Іншими словами це означає, що

якщо в попередні періоди в регіоні не вдавалося досяг#

ти високого значення ВРП на 1 мешканця, то для цього

були "об'єктивні" причини і його результати треба оці#

нювати з підвищеним ваговим коефіцієнтом. Інші ж ре#

гіони мають і надалі тримати високий рівень, інакше в

рейтингу вони втратять позиції. Такий підхід не стиму#

лює депресивні регіони шукати резерви та шляхи кра#

щої реалізації наявного потенціалу.

Інше питання стосується рівня обгрунтованості зап#

ропонованих вагових коефіцієнтів. Відмінність між ними

(від рівня до рівня) є стабільною і складає 0,0375, хоча

інтервали відхилень ВРП (між верхнім і нижнім значен#

нями), які дозволяють класифікувати регіон за відпо#

відним рівнем розвитку є різними: 25 %, 15 %, 20 %.

Такими чином, вагові коефіцієнти не були встановлені

на основі емпіричних досліджень і не є результатом ра#

ціональних розрахунків на основі деякої монотонної

функції, що відображає залежність між відставанням у

продуктивності праці в регіоні та рівнем конкуренто#

спроможності цього регіону.

Використання субіндексів по окремих групах показ#

ників у порівнянні з іншими регіонами дозволяє оцінити

окремі сфери та визначити слабкі місця, що знижують

позиції регіону в загальному рейтингу. Це, в свою чер#

гу, орієнтує керівні органи на прийняття певних управ#

лінських рішень. Але зрештою, покращення в одній

сфері може знівелюватися невисокими значеннями ре#

зультатів у сферах, які передують та йдуть після обра#

ної у переліку показників методики. Таким чином, важ#

ливо прагнути комплексного покращення у всіх сферах

соціально#економічного розвитку. Найбільший підйом

у загальному рейтингу буде забезпечений подоланням

проблем, що виникли у сфері з найбільшим відставан#

ням від максимального рівня.

Прагнучи наблизити нову методику до існуючих

міжнародних практик, зокрема, наслідуючи методику

GCI, розробники додали до переліку груп показників

"якість вищої освіти та професійної підготовки", якої не

було в попередній методиці, затвердженій в постанові

№ 856. Втім, важливі сфери соціально#економічного

розвитку залишилися не охоплені моніторингом. У пер#

шу чергу це стосується інститутів. У системі моніторин#

гу відсутні показники, що характеризують якість інсти#

тутів, наприклад, міру підзвітності органів влади грома#

дянському суспільству, наявність механізмів плануван#

ня та прогнозування розвитку регіонів, а також контро#

лю за досягненням цільових показників. Поза увагою

залишився також фінансовий ринок, конкурентоз#

датність компаній та ефективність ринку товарів та по#

слуг. Таким чином, інтегрування з відбувається лише

частково, що дозволяє спрогнозувати появу нової версії

методики моніторингу та оцінки регіональної політик та

визначення конкурентоспроможності регіонів.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Зіставлення періодів чинності методик оцінки кон#

курентоспроможності регіонів з періодами перебуван#
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ня при владі того чи іншого уряду свідчить про суттєву

залежність процедур оцінки рівня соціально#економіч#

ного розвитку регіонів від політичних чинників. Іншими

словами, модифікація методик відбувається не стільки

з огляду на якісні зміни об'єкту оцінювання, скільки з

метою уникнути порівняння в часі результатів реалізації

політики регіонального розвитку, запроваджуваної тим

чи іншим урядом. Відсутність послідовності та насліду#

вання в методиках оцінки знижує їх цінність із позицій

підвищення ефективності регіональної політики.

У проаналізованих методиках простежується прин#

цип наслідування при визначенні наборів показників, за

якими відбувається моніторинг процесів регіонального

розвитку. Модифікації методик відбуваються у напря#

мах, що передбачають повільне (дуже повільне) їх на#

ближення до міжнародних стандартів. Участь громадсь#

кості в проведенні оцінки передбачається лише в остан#

ній затвердженій методиці, при чому поки що деклара#

тивно, без механізмів її реалізації.

Необхідним є розширення переліку сфер моніторин#

гу регіонального розвитку та визначення конкуренто#

спроможності регіонів за рахунок включення критеріїв

та ознак ефективності інститутів. За основу пропонуєть#

ся взяти критерії, що містяться в міжнародному стан#

дарті ISO 18091:2014 Quality management systems —

Guidelines for the application of ISO 9001:2008 in local

government. Поряд з настановами щодо оцінки якості

інститутів він містить рекомендації щодо оцінки інклю#

зивності соціального розвитку, стійкості економічного

розвитку та сталості навколишнього середовища, є важ#

ливими індикаторами соціально#економічного розвит#

ку регіонів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток в Україні ринкової економіки, інтеграції

до Європейського економічного простору, входження

до різноманітних міжнародних співтовариств вимагає

від неї приведення у відповідність до міжнародних стан#

дартів національного законодавства, системи держав#

ного управління, державної політики загалом. Одним з

пріоритетних напрямів такої політики є державне регу#

лювання фінансових потоків, а також формування та

забезпечення ефективної роботи механізму державно#

го регулювання тіньової економіки.

УДК 351:338.2

О. П. Дяченко,
к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

СТРУКТУРНОBФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРОТИДІЇ
РОЗВИТКУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В
УКРАЇНІ
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF MECHANISMS OF STATE REGULATION
OF PROCESSES OF COUNTERACTION TO THE DEVELOPMENT OF THE SHADOW
ECONOMY IN UKRAINE

У статті обгрунтовано комплексний механізм державного управління, що визначається як
система політичних, економічних, соціальних, організаційних і правових засобів цілеспрямо�
ваного впливу органів державного управління, а також як складна система державних органів,
організованих відповідно до визначених принципів для здійснення завдань державного управ�
ління; це інструмент реалізації виконавчої влади держави. Визначено основних суб'єктів ме�
ханізмів державного регулювання процесів протидії розвитку тіньової економіки в Україні як на
державному рівні, так і міжнародному.

The article deals with the complex mechanism of state administration, which is defined as a system
of political, economic, social, organizational and legal means of targeted influence of state
administration bodies, as well as a complex system of state bodies organized in accordance with
certain principles for the implementation of the tasks of state administration. It is an instrument for
implementing the executive power of the state. The main subjects of the mechanisms of state
regulation of processes of counteracting the development of the shadow economy in Ukraine, both
at the state and international level, are determined.

Ключові слова: тіньова економіка, суб'єкт, нелегальні доходи, механізми державного регулювання,

фінансовий моніторинг.

Key words: shadow economy, subject, illegal proceeds, mechanisms of state regulation, financial monitoring.

Цілком зрозуміло, що ефективність державного

управління перебуває у прямій залежності від механіз#

мів, які дозволяють забезпечити скоординоване й дієве

керівництво суспільними процесами та належний орга#

нізаційно#управлінський вплив на їх перебіг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Структурно#функціональний аналіз механізмів дер#

жавного регулювання процесів протидії розвитку тіньо#

вої економіки в Україні висвітлюються в працях таких
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вітчизняних вчених, як: І. Гришова, О. Наумов, В. Воро#

тіна, О. Галицький, О. Митяй, О. Костенко, А. Кравчук,

С. Стоянова#Коваль, В. Мандибура, О. Турчинов, В. По#

пович, О. Базилінська, З. Варналій, О. Мазур, М. Заве#

руха та інші [1—9].

У дослідженнях вітчизняних науковців досить зміс#

товно розглянуті питання основних напрямів державної

політики протидії розвитку тіньової економіки, але сьо#

годення вимагає необхідності дослідити питання дієвих

механізмів державного регулювання процесів протидії

розвитку тіньової економіки в Україні.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою статті є проведення структурно#функціональ#

ного аналізу механізмів державного регулювання про#

цесів протидії розвитку тіньової економіки в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Під механізмами протидії розвитку тіньової еконо#

міки ми передусім розуміємо порядок взаємодії держав#

них і недержавних інституцій, здатних формувати або

впливати на прийняття рішень у сфері запобігання та

протидії розвитку тіньової економіки. Іншими словами,

йдеться про владні повноваження, масштаб і рівень яких

залежить від обсягу компетенції, авторитету та спро#

можності здійснювати їх на практиці [1].

З вищенаведених визначень випливає, що інститу#

ційне забезпечення механізмів державного регулюван#

ня процесів протидії розвитку тіньової економіки здійс#

нюється сукупністю уповноважених законодавством

органів державної влади, які, крім спільної функції по#

передження та припинення розвитку тіньової економі#

ки, мають свої окремі завдання та функції.

Зазначені механізми мають такі ознаки:

— це сукупність органів державної влади та їх по#

садових осіб;

— одним з визначених законодавством завдань є

протидія розвитку тіньової економіки;

— їхня діяльність направлена на досягнення спіль#

ного результату в досліджуваній сфері;

— порядок їх взаємодії та функції визначені відпо#

відними нормативно#правовими актами [2].

Необхідно також відмітити, що до вказаних ме#

ханізмів належать як національні суб'єкти, так і міжна#

родні організації. Серед науковців панує думка, що до

них належать:

— суб'єкти, основними функціями яких є протидія

розвитку тіньової економіки;

— суб'єкти, які здійснюють протидію розвитку ті#

ньової економіки, в межах напрямку боротьби з орга#

нізованою злочинністю;

— суб'єкти, які здійснюють протидію розвитку

тіньової економіки, в межах покладених на них основ#

них функцій [3].

Згідно з цією точкою зору, до першої групи нале#

жать органи державної влади, спеціально утворені для

протидії розвитку тіньової економіки, а саме: Держав#

на служба фінансового моніторингу, Рада з питань дос#

лідження методів та тенденцій у відмиванні доходів,

одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні терориз#

му.

До другої групи належать суб'єкти, основним зав#

данням яких є попередження, виявлення та розкриття

організованої злочинності. До них належать органи,

визначені ч. 2 ст. 5 Закону України "Про організацій#

но#правові основи боротьби з організованою злочин#

ністю":

1) координаційний комітет по боротьбі з корупцією

і організованою злочинністю при Президентові Украї#

ни;

2) спеціальні підрозділи по боротьбі з організова#

ною злочинністю Міністерства внутрішніх справ Украї#

ни;

3) спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та

організованою злочинністю Служби безпеки України

[4].

До третьої групи можна віднести суб'єктів, на які,

поряд з виконанням інших завдань, покладається зав#

дання протидії розвитку тіньової економіки. Їх поділя#

ють на три групи:

1) правоохоронні органи: органи прокуратури; орга#

ни внутрішніх справ; органи служби безпеки; фіскаль#

на служба; державна служба фінансового моніторин#

гу; державна фінансова інспекція; інші органи, які

здійснюють правозастосовчі або правоохоронні функції

в досліджуваній сфері;

2) органи, що мають контрольні повноваження щодо

суб'єктів фінансової діяльності: Національний банк Ук#

раїни; Національна комісія з цінних паперів та фондо#

вого ринку;

3) суб'єкти первинного фінансового моніторингу:

банки, страховики (перестраховики), кредитні спілки,

ломбарди та інші фінансові установи; платіжні органі#

зації, члени платіжних систем, еквайрингові та клірин#

гові установи; товарні, фондові та інші біржі; професійні

учасники ринку цінних паперів; компанії з управління

активами; оператори поштового зв'язку, інші установи,

які проводять фінансові операції з переказу коштів; філії

або представництва іноземних суб'єктів господарської

діяльності, які надають фінансові послуги на території

України; спеціально визначені суб'єкти первинного

фінансового моніторингу:

а) суб'єкти підприємницької діяльності, які надають

посередницькі послуги під час здійснення операцій з

купівлі#продажу нерухомого майна;

б) суб'єкти господарювання, які здійснюють тор#

гівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцін#

ним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової

операції дорівнює чи перевищує суму, визначену зако#

нодавством;

в) суб'єкти господарювання, які проводять лотереї

та азартні ігри, у тому числі казино, електронні (вір#

туальні) казино;

г) нотаріуси, адвокати, аудитори, аудиторські фір#

ми, фізичні особи — підприємці, які надають послуги

з бухгалтерського обліку, суб'єкти господарювання,

що надають юридичні послуги (за винятком осіб, які

надають послуги у рамках трудових правовідносин),

у випадках, передбачених статтями 6 і 8 цього зако#

ну;

г) фізичні особи — підприємці та юридичні особи,

які проводять фінансові операції з товарами (викону#

ють роботи, надають послуги) за готівку, за умови, що
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сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує

суму, визначену законодавством; інші юридичні особи,

які за своїм правовим статусом не є фінансовими уста#

новами, але надають окремі фінансові послуги [5].

Необхідно зазначити, що такий розподіл суб'єктів

протидії розвитку тіньової економіки, є неповним,

оскільки не враховує низку органів та організацій, що

мають важливе значення в досліджуваній сфері. Так, не

враховано діяльність міжнародних організацій, покли#

каних протидіяти розвитку тіньової економіки. До них

варто віднести такі, як: Група з розробки фінансових

заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуван#

ням тероризму (FATF); Егмонтська група; Спеціальний

комітет експертів Ради Європи з взаємної оцінки заходів

протидії відмиванню коштів та фінансуванню терориз#

му (MONEYVAL); Євразійська група з протидії легалі#

зації злочинних доходів і фінансуванню тероризму

(ЄАГ), ООН; Світовий банк / МВФ; Базельский комітет;

Вольфсберзька група; Європейський банк реконструкції

та розвитку (ЄБРР); Інтерпол.

Необхідність віднесення цих інституцій до суб'єктів

протидії розвитку тіньової економіки, випливає з постав#

лених перед ними завдань.

Так, наприклад, основним завданням Групи з роз#

робки фінансових заходів боротьби з відмиванням

коштів та фінансуванням тероризму (FATF) є розробка

та покращення політик як на національному, так і на між#

народному рівнях з метою протидії відмиванню коштів

та фінансуванню тероризму.

Завданням Спеціального комітету експертів Ради

Європи зі взаємної оцінки заходів протидії відмиван#

ню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) є

створення системи заходів боротьби з відмиванням

коштів та фінансуванням тероризму, а також дотри#

мання міжнародних стандартів та найкращої практи#

ки.

Вольфсберзька група покликана розробляти прин#

ципи протидії відмиванню доходів у приватному банкі#

вському секторі.

Крім того, в наведеній класифікації суб'єктів про#

тидії розвитку тіньової економіки, не зазначені органи,

що мають найвищу силу: Верховна Рада України, Пре#

зидент України, Кабінет Міністрів України, Міністерство

фінансів України, адже саме вони визначають засади

державної політики в досліджуваній сфері та здійсню#

ють регулюючий вплив на інших суб'єктів.

Таким чином, перераховані органи державної вла#

ди мають організаційні, управлінські та контрольні по#

вноваження у сфері протидії розвитку тіньової еконо#

міки.

Крім того, в наведеній структурі суб'єктів протидії

розвитку тіньової економіки не враховано їх поділ за

територіальним принципом, тобто не виділені окре#

мо органи, повноваження яких поширюється лише на

територію окремої адміністративно#територіальної

одиниці (місцеві державні адміністрації, органи місце#

вого самоврядування, територіальні управління

міністерств та інших центральних органів виконавчої

влади).

Таким чином, з урахуванням вищенаведеного, струк#

тура суб'єктів протидії розвитку тіньової економіки має

такий вигляд:

Національні суб'єкти:

1. Вищі органи державної влади: Верховна Рада Ук#

раїни; Президент України; Кабінет Міністрів України.

2. Центральні органи виконавчої влади та суб'єкти

загальнодержавного значення: Міністерство фінансів

України; Суб'єкти, основними функціями яких є проти#

дія розвитку тіньової економіки (Державна служба

фінансового моніторингу; Рада з питань дослідження

методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних

злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму); суб'єкти,

які здійснюють протидію розвитку тіньової економіки,

в межах напрямку боротьби зі злочинністю; суб'єкти

боротьби з організованою злочинністю (Координацій#

ний комітет по боротьбі з корупцією і організованою

злочинністю при Президентові України; спеціальні

підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю

Міністерства внутрішніх справ України; спеціальні

підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою

злочинністю Служби безпеки України); інші правоохо#

ронні органи (органи прокуратури; органи внутрішніх

справ; органи служби безпеки; митні органи; органи

державної податкової служби; державна фінансова

інспекція; інші органи, які здійснюють правозастосовчі

або правоохоронні функції в досліджуваній сфері); су#

б'єкти, які здійснюють протидію розвитку тіньової еко#

номіки, в межах покладених на них основних функцій;

органи, що мають контрольні повноваження щодо

суб'єктів фінансової діяльності (Національний банк

України; Національна комісія з цінних паперів та фон#

дового ринку); суб'єкти первинного фінансового моні#

торингу: банки, страховики (перестраховики), кредитні

спілки, ломбарди та інші фінансові установи; платіжні

організації, члени платіжних систем, еквайрингові та

клірингові установи; товарні, фондові та інші біржі; про#

фесійні учасники ринку цінних паперів; компанії з

управління активами; оператори поштового зв'язку, інші

установи, які проводять фінансові операції з переказу

коштів; філії або представництва іноземних суб'єктів

господарської діяльності, які надають фінансові послуги

на території України; спеціально визначені суб'єкти пер#

винного фінансового моніторингу (суб'єкти підприєм#

ницької діяльності, які надають посередницькі послуги

під час здійснення операцій з купівлі#продажу нерухо#

мого майна; суб'єкти господарювання, які здійснюють

торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорого#

цінним камінням та виробами з них, якщо сума фінан#

сової операції дорівнює чи перевищує суму, визначену

законодавством; суб'єкти господарювання, які прово#

дять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, елект#

ронні (віртуальні) казино; нотаріуси, адвокати, аудито#

ри, аудиторські фірми, фізичні особи — підприємці, які

надають послуги з бухгалтерського обліку, суб'єкти гос#

подарювання, що надають юридичні послуги (за винят#

ком осіб, які надають послуги у рамках трудових пра#

вовідносин) у випадках, передбачених законодавством;

фізичні особи#підприємці та юридичні особи, які про#

водять фінансові операції з товарами (виконують робо#

ти, надають послуги) за готівку, за умови, що сума такої

фінансової операції дорівнює чи перевищує суму, ви#

значену законодавством; інші юридичні особи, які за

своїм правовим статусом не є фінансовими установами,

але надають окремі фінансові послуги.
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3. Місцеві суб'єкти: місцеві державні адміністрації;

органи місцевого самоврядування; територіальні

підрозділи центральних органів виконавчої влади.

Міжнародні суб'єкти:

1. Група з розробки фінансових заходів боротьби з

відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

(FATF).

2. Егмонтська група.

3. Спеціальний комітет експертів Ради Європи з взає#

мної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та

фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

4. Євразійська група з протидії легалізації злочин#

них доходів і фінансуванню тероризму (ЄАГ).

5. ООН.

6. Світовий банк / МВФ.

7. Базельский комітет.

8. Вольфсберзька група.

9. Європейський банк реконструкції та розвитку

(ЄБРР).

10. Інтерпол.

Крім того, необхідно зазначити, що в серпні 2014

р. на розгляд Верховної Ради України було внесено

проект закону України "Про засади запобігання та бо#

ротьби з економічними правопорушеннями". Законо#

проектом пропонується створити центральний орган

виконавчої влади на базі підрозділів податкової міліції

й боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочин#

ним шляхом, Державної фінансової інспекції України,

підрозділів МВС і СБУ, які протидіють злочинам у

сфері економіки, а також на базі Державної фіскаль#

ної служби.

У документі зазначається, що Служба фінансових

розслідувань буде сполучати в собі функції досудово#

го розслідування й контрольно#перевірочні функції у

сфері запобігання й боротьби з економічними право#

порушеннями.

Відповідно до проекту, на цю службу буде покла#

дено такі завдання:

— запобігання, виявлення, розкриття та досудове

розслідування злочинів у сфері господарської діяль#

ності, віднесених чинним законодавством до її компе#

тенції;

— протидія легалізації (відмиванню) доходів, одер#

жаних злочинним шляхом, та запобігання вчиненню пра#

вопорушень, що спрямовані на отримання таких до#

ходів;

— розшук платників, які ухиляються від сплати по#

датків і зборів (обов'язкових платежів) та неподатко#

вих платежів;

— розшук боржників, їх майна та активів, на які

може бути накладено стягнення;

— забезпечення безпеки діяльності працівників

органів Служби фінансових розслідувань та Податко#

вої служби, захист їх від протиправних посягань, пов'я#

заних із виконанням службових обов'язків;

— запобігання, виявлення, припинення корупційних

діянь та правопорушень, а також злочинів у сфері служ#

бової діяльності з боку працівників Служби фінансових

розслідувань та Податкової служби;

— здійснення адміністративного провадження у

справах про корупційні правопорушення відповідно до

Закону України "Про боротьбу з корупцією";

— розслідування та провадження у справах про ад#

міністративні правопорушення [6].

Таким чином, враховуючи функціональну специфі#

ку діяльності кожного суб'єкта механізмів державного

регулювання процесу протидії розвитку тіньової еконо#

міки, їх усіх можна класифікувати за декількома крите#

ріями.

Щодо завдань і функцій, які вони виконують, їх мож#

на розподілити на суб'єктів, які:

1) визначають засади державної політики у сфері

протидії розвитку тіньової економіки (Верховна Рада

України, Президент України, Кабінет Міністрів України,

Міністерство фінансів України);

2) проводять перевірки фінансових операцій,

здійснюють ідентифікацію клієнтів (суб'єкти державно#

го та первинного фінансового моніторингу);

3) не допускають та припиняють будь#які фінансові

операції, що вчиняються з використанням доходів, одер#

жаних злочинним шляхом (суб'єкти фінансового моні#

торингу, правоохоронні органи);

4) контролюють діяльність суб'єктів протидії відми#

ванню доходів, одержаних злочинним шляхом, що

здійснюють безпосередню протидію такій діяльності

(Міністерство фінансів України, Державна служба

фінансового моніторингу України, тощо) [7].

За територією, на яку поширюються повноваження

суб'єктів протидії розвитку тіньової економіки, їх мож#

на розподілити на:

1) міжнародні (повноваження поширюються на те#

риторію країн#учасниць);

2) загальнодержавні (повноваження поширюються

на територію України);

3) регіональні (повноваження поширюються на те#

риторію декількох адміністративно#територіальних оди#

ниць);

4) місцеві (повноваження поширюються на терито#

рію однієї адміністративно#територіальної одиниці).

За характером участі в протидії розвитку тіньової

економіки вказаних суб'єктів можна поділити на ті, які:

1) безпосередньо реалізують заходи з такої про#

тидії;

2) формують державну політику в цій сфері;

3) узагальнюють інформацію та розробляють про#

позиції щодо покращення такої протидії;

4) здійснюють контроль та нагляд за виконанням

безпосередніх заходів з протидії легалізації злочинно

одержаних доходів [8].

Виявлення фактів приховування чи маскування не#

законного походження доходів, визначення джерел їх

походження, місцезнаходження і переміщення, на#

прямів використання (зокрема для провадження підпри#

ємницької, інвестиційної, іншої господарської та благо#

дійної діяльності, здійснення розрахункових і кредит#

них операцій) є завданнями фінансового моніторингу,

вирішення яких є надзвичайно важливим для забезпе#

чення національної безпеки у фінансовій сфері.

Донедавна в Україні не існувало системи контролю

за нелегально отриманими коштами. Після того, як Ук#

раїна потрапила до "чорного списку" Групи з розробки

заходів боротьби з "відмиванням" брудних грошей

(FATF), було здійснено ряд кроків щодо вирішення цієї

проблеми: прийнято законодавчі акти, впроваджено
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систему фінансового моніторингу на рівні банківських

установ другого рівня тощо.

Водночас існують певні недоліки в організації фінан#

сового моніторингу, що зумовлені самою специфікою

фінансової системи України, зокрема: низька інформа#

ційна прозорість фінансових посередників, нерозви#

неність організованого фондового ринку, існування

можливості уникнення оподаткування через операції в

офшорних зонах.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження загалом цілковито дово#

дить, що рівень тінізації економіки України за різно#

типними диференційованими методиками розрахунку

є надмірно високим та перевищує критично допусти#

мий пороговий показник. Такий стан створює суттєві

загрози національним інтересам та безпеці країни.

Тому удосконалення механізмів протидії розвитку

тіньової економіки, безумовно, має бути одним із важ#

ливих пріоритетів основних засад державної регуля#

торної політики України. Визначеність основних

суб'єктів механізмів державного регулювання протидії

розвитку тіньової економіки дозволяє підвищити ефек#

тивність боротьби з цим негативним суспільним яви#

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

Аналізуючи сучасний стан правового регулюван#

ня налагодження комунікації між органами держав#

ної влади і громадськістю, можна дійти висновку, що

сьогодні стан комунікації не повною мірою відпові#

дає інтересам та побажанням громадян [1, c. 199]. З

огляду на це, постає завдання розбудови сучасної
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СОЦІАЛЬНОBГРОМАДЯНСЬКОГО
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METHODICAL PROVISION OF SOCIALBCIVIL DIALOGUE: INTERNATIONAL EXPERIENCE

У статті розглянуто теоретико�методологічні підходи до організації комунікативного проце�
су державної політики, що дозволяють, на початковому етапі, діагностувати незадоволеність
громадян тими, чи іншими законами. Визначено, що, при розробці конкретного плану поведін�
ки, для всіх учасників соціально�громадянського діалога, важливо запобігти перевантаженню
системи зв'язку та, як наслідок, не допустити викривлення інформаційного контенту (навмис�
не, ненавмисне). Запропоновано основні етапи становлення соціально�громадянського потен�
ціалу державного розвитку, що мають відбуватися шляхом прийняття двомірного мірила відпо�
відальності для обох сторін: держави і громадян.

The article deals with theoretical and methodological approaches to the organization of the
communicative process of state policy that allow, at the initial stage, to diagnose dissatisfaction of
citizens with those or other laws. It is determined that, when developing a concrete plan of behavior,
for all participants in the social and civil dialogue, it is important to prevent the overload of the
communication system and, as a consequence, to prevent distortion of the informational content
(deliberate, unintentional). The main stages of formation of social and civil potential of state
development are proposed, which should take place by adopting a two�dimensional measure of
responsibility for both parties: state and citizens.

Ключові слова: теоретико�методологічні засади, державний розвиток, соціально�громадянський по�

тенціал, держава.
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соціально орієнтованої держави, що її успіх забез#

печується такими вагомими факторами, як знання ба#

жань та потреб громадян, швидке та гнучке реагу#

вання на їх вимоги. Це забезпечується завдяки вив#

ченню можливостей та ефективному використанню

різних методів, форм та способів просування дер#

жавних товарів та послуг, формуванню попиту серед

існуючих та потенційних споживачів, на засадах пуб#

лічного маркетингу, що актуалізує досліджувану

проблему.
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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

У своїх роботах професори політології Карлс Бойкс

та Даніель Поснер [2] пишуть про те, що для того, аби

налагодити високий рівень співпраці між громадянами

та урядом необхідно застосовувати, в першу чергу,

інституційний підхід. Автори висунули гіпотезу про п'ять

сценаріїв, що сприяють соціально#громадянському діа#

логу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз методичного забезпечення

соціально#громадянському діалогу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Перший сценарій передбачає, що ефективність

державного розвитку спирається на здатність грома#

дян виховувати в урядовців відповідальність за їх уп#

равління [2, с. 9—10]. В цьому контексті, особливу

актуальність набувають такі комунікативні засоби, як

форуми, засідання, слухання громадян для обговорен#

ня проблем суспільства та формулювання спільних

інтересів та вимог. Рівень повноважень органів держав#

ної влади залежать від загального схвалення громадсь#

кості.

Другий сценарій стверджує, що підвищення добро#

буту держави напряму залежить від рівня довіри гро#

мадян до органів державної влади. Це має спровокува#

ти зміну у філософії мислення чиновників і створити у

них вищий інтерес до процесу прийняття орієнтовані#

ших на громаду рішень, а не на користь власних інте#

ресів.

Третій сценарій стверджує, що належна організа#

ція комунікативного процесу зменшує витрати уряду на

регулювання державної політики, адже дозволяє, на

початковому етапі, діагностувати незадоволеність гро#

мадян тими, чи іншими законами. Менше потрібно інве#

стувати у правозастосовчі механізми, уряд має вклада#

ти більше ресурсів для модернізації своєї адміністрації

та забезпечення ширшого спектру державних послуг.

Розвиток четвертого сценарію спрямований на до#

сягнення соціального компромісу, для добробуту гро#

мади. У результаті, політичні інститути стають ефектив#

нішими і гнучкішими, для подолання соціальних роз#

колів і встановлення адаптивної людино#орієнтовної

практики.

П'ятий сценарій надає детальнішу картину мікро#

зв'язків соціально#громадянського діалогу. Діалог має

бути конкурентним, або мати консенсусно#договірний

характер, включаючи владно#управлінські інструменти.

Такий діалог не передбачає конфронтації, оскільки така

форма відносин базується лише на інформаційному

обміні, тобто комунікації, що передбачає передачу від

одного актора державно#управлінської практики тих чи

інших смислових значень за допомогою мови, зобра#

жень, жестів, виразів обличчя та інших символічних

форм, що забезпечують реалізацію між комунікативної

взаємодії.

Загалом, на наш погляд, кожен із вищезазначених

сценаріїв є важливим атрибутом реалізації державного

розвитку країни, в цілому. Відсутність, або неповнота,

реально#діючого соціально#громадянського діалогу, що

супроводжувався б використанням змістовних і прав#

дивих, а головне, зворотних комунікаційних зв'язків, не

дає змоги визначати раціональність та ефективність

організації державного управління та надати практичні

рекомендації щодо його поліпшення, в цілому. При цьо#

му, особливо важливо враховувати потреби, інтереси

та цілі об'єктів державного управління. Як слушно за#

значає американський дослідник основ електронної де#

мократії Джоан Кедді, "суб'єктно#об'єктні зворотні

зв'язки характеризують доцільність і раціональність

власної, внутрішньої організації і діяльність суб'єкта

державного управління загалом, його підсистем, ланок

і окремих компонентів. Вони дають можливість поба#

чити, зрозуміти й оцінити, як кожний нижчий рівень ре#

агує на рішення та дії вищого, наскільки і яким чином

він враховує їх у своїй діяльності, яке його реальне став#

лення до вищого рівня тощо" [2, c. 197].

На думку американської дослідниці питань комуні#

кології Маргіт Тавіц, основні етапи становлення соціаль#

но#громадянського потенціалу державного розвитку

мають відбуватися шляхом прийняття двомірного міри#

ла відповідальності для обох сторін: держави і грома#

дян. Громадяни повинні активно діяти у співпраці з дер#

жавними установами, щоб отримати належний рівень

довіри. Уряд, в свою чергу, повинен сприяти мобілізації

громадян, які повинні служити базою для політичних

ініціатив. Політична активність уряду, у відповідь на

суспільні вимоги, вимірюється обсягом ресурсів, виді#

лених на належне комунікаційне та організаційно#ресур#

сне забезпечення таких, найзатребувуваніших сфер як:

медицина, житлово#комунальне господарство, освіта та

ін.

На нашу думку, комунікація є важливою складовою

підготовки та прийняття державно#управлінських

рішень. Більше того, у даному контексті, вона покра#

щує інституційну ефективність діяльності органів дер#

жавної влади та вимірює, в певній мірі, управлінські

спроможності уряду. На нашу думку, в громадах з ви#

соким рівнем соціально#громадянського діалогу уряд

не "зовнішній учасник", а партнер громади. По#друге,

комунікаційна ефективність не завжди залежить від гро#

мадянської підтримки, але може бути вдосконаленою

через інституційні реформи.

Загалом, на наш погляд, вплив комунікації на роз#

виток державної політики проявляється через її відпо#

відний комунікативний вимір, що під ним варто розумі#

ти основні принципи та критерії інформаційного впливу

суб'єктів державного управління на громадськість, у

процесі реалізації владних повноважень та відповідних

владно#управлінських відносин. Це свідчить про те, що

комунікативна сутність є необхідним атрибутом у про#

цесі формування та реалізації державної політики, ос#

кільки вона, традиційно, передбачає налагодження зво#
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ротної взаємодії між органами державної влади та гро#

мадськістю. Цікавим, з цього приводу, є підхід Еріка Е.

Петерсона, професора з комунікацій та журналістики в

Мінському університеті, який у своїй доповіді "Вступ до

комунікації та публічної політики", у 2008 році, пише про

те, що розповсюдження інформації про діяльність дер#

жавних інститутів для громадськості має важливе зна#

чення щодо розвитку демократичного суспільства. Гро#

мадсько#державне спілкування залучає громадян до

дискусій та обговорень про державні послуги, що мо#

жуть підштовхнути законодавців до вирішення проблем#

них питань, додає він у звіті, який він написав для Міжна#

родного колоквіуму з комунікації у 2008 році. По#справ#

жньому демократичні рішення можуть прийматися на

державньому рівні тільки тоді, коли інформація про них

може бути доступною у необхідному обсязі для обго#

ворення громадськістю, пише політолог М. Дейл Бек#

ман, ще в 1975 році, у статті "Проблема ефективної ко#

мунікації з публічною політикою: законопроект C#256

та бізнесмени Вінніпегу" для "Канадський журнал полі#

тичних наук" [3].

У такому відношенні, розгляд тлумачення комуні#

кації у першому розділі дисертації, без будь#яких сум#

нівів, дав змогу зрозуміти, що вона відіграє дуже важ#

ливу роль у державному управлінні. Кожен орган дер#

жавної влади потребує певної інформації для прийнят#

тя демократичних рішень.

Підсумовуючи проведений аналіз, можна виокреми#

ти, щонайменше, чотири основні етапи становлення со#

ціально#громадянського потенціалу державного розвит#

ку, що включають:

(1) розробку конкретного плану поведінки для всіх

учасників соціально#громадянського діалогу (а не набір

індивідуальних планів для кожного учасника);

(2) повідомлення відповідних учасників цього пла#

ну;

 (3) готовність окремих учасників щодо реалізації

плану;

4) реалізація соціально#громадянського діалогу.

При розробці конкретного плану поведінки, для всіх

учасників соціально#громадянського діалогу, важливо

запобігти перевантаженню системи зв'язку та, як на#

слідок, не допустити викривлення інформаційного кон#

тенту [4, c. 32—33]. Викривлення може бути, як навмис#

ним, так і ненавмисним. Можливість ненавмисного ви#

кривлення інформаційного вмісту інформації також

можлива завдяки складності державно#управлінських

відносин, особливо в рамках багаторівневих організа#

ційних структур органів державної влади. Ненавмисні

спотворення інформаційного вмісту соціально#держав#

ного діалогу, також, можуть бути пов'язані зі спробами

знайти оптимальний спосіб контролю за комунікаційним

процесом.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Отже, у ситуації, коли в державному управлінні існує

безліч управлінських шарів, центральний орган управ#

ління повинен чітко визначати перспективні цілі і зав#

дання, що їх повинні виконувати нижчі підрозділи. Од#

нак у багатошаровій системі комунікаційного забезпе#

чення державного управління ці нижні одиниці не мо#

жуть мати достатньо повноважень для прийняття склад#

ного рішення у сфері їх компетенції. Це може призвес#

ти до зменшення їх власної ініціативи та, в більш широ#

кому сенсі, до звички комфортності, рутини та відсут#

ності інноваційного процесу комунікаційної діяльності.

А має бути навпаки, правильно організований соціаль#

но#громадянський діалог розвивається на основі стиму#

лювання до його самоорганізації й самовдосконалення

[5, c. 47].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інноваційна та інвестиційна політики втілені в життя у ба#

гатьох передових країнах світу. Їх розвиток пов'язаний із ус#

відомленням та діяльністю органів державної влади, реалі#

зацією інструментарію державного регулювання для підтрим#

ки інноваційного поступу у всіх сферах економіки, вливанню

інвестицій та забезпечення збалансованого розвитку. Інно#

ваційна та інвестиційна політики, застосування інструмента#

рію державного регулювання замінили науково#технічну по#
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STATE REGULATION AND FINANCING OF INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITIES IN UKRAINE

У статті проведено дослідження інноваційно�інвестиційної діяльності в Україні. Виявлено го�
ловні проблеми, які стримують інноваційний розвиток та інвестиційний процес, що призводить
до зниження інноваційного потенціалу, інвестиційної привабливості України. Обгрунтовано, що
важливим є вироблення та реалізація чітких заходів та дій державної інноваційної та інвести�
ційної політики. Запропоновано заходи та інструменти державної підтримки інноваційно�інве�
стиційної діяльності в контексті таких сфер, як правове, інституційне забезпечення; доступ до
різних джерел фінансування; нові напрями розвитку інноваційно�інвестиційної діяльності; роз�
виток інтелектуального капіталу для інноваційно�інвестиційної діяльності; підвищення свідо�
мості менеджерів, персоналу щодо інноваційно�інвестиційної діяльності; співпраця та взає�
модія. Встановлено, що ключовими чинниками у ході зростання економіки країни, її суб'єктів
господарювання є удосконалення процесу доступу до різних джерел фінансування.

The analysis of innovation and investment activity have been conducted in Ukraine. The main
problems that hamper innovation development and investment process and lead to lower innovation
potential, investment attractiveness of Ukraine have been revealed. In the article it is substantiated
the importance of developing and implementing clear measures and actions of state innovation and
investment policy. Measures and instruments of state support of innovation�investment activity in
the context of such spheres as legal, institutional support; access to various sources of funding;
new directions of development of innovation and investment activity; development of intellectual
capital for innovation and investment activity; increase of consciousness of managers, personnel in
relation to innovation and investment activity; cooperation and interaction has been proposed. It
was established that the key factors in the growth of the country's economy and its subjects of
business are improving the process of access to various sources of financing.

Ключові слова: інноваційно�інвестиційна діяльність, джерела фінансування, державне регулювання, інно�

ваційна політика, інвестиційна політика.
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літику та її методи впливу на господарську діяльність, поста#

ли невід'ємним елементом сучасної економіки, яка грунтуєть#

ся на знаннях, із залученням усіх установ та управлінських

ієрархічних рівнів, що заангажовані у процес створення, ди#

фузію та застосування новітніх знань. За останні роки саме

інноваційна політика піднялась до ступеня однієї з найваго#

міших політик держави. Це засвідчують розроблені стра#

тегічні документи, які складають фундамент для дій і заходів,

що запроваджуються на державному рівні.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні основи державного регулю#

вання та фінансової підтримки інноваційного розвитку й

інвестиційних процесів національної економіки стали підва#

линою досліджень плеяди вітчизняних науковців: конкре#

тизовано завдання для вітчизняної інноваційно#інвести#

ційної політики (Юхновський І. [8]); запропоновано напря#

ми та заходи державної підтримки, інвестуванню іннова#

ційного розвитку в рамках системи "держава — наука —

підприємництво — бізнес" (Луциків І. [6]); вироблено прак#

тичні рекомендації щодо підвищення ефективності регу#

люючого впливу держав у сфері інноваційної діяльності

(Скиба М. [7]); визначено роль податкової політики дер#

жави у сфері стимулювання інноваційно#інвестиційної

діяльності (Бондарчук В. [3], Гомон М. [4]); розкрито ос#

новні засади формування механізму державного управлі#

ння функціонуванням національної інноваційної системи

(Бова Т. [1]). Водночас, на нашу думку, потребують подаль#

шого дослідження окремі питання, пов'язані з аналізом

сучасних проблем інноваційно#інвестиційної діяльності,

визначенням фінансових джерел та удосконаленням

інструментарію державної підтримки інноваційно#інвести#

ційної діяльності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завдання полягає в обгрунтуванні основних напрямів

активізації інноваційно#інвестиційної діяльності в Україні,

враховуючи інструментарій державного регулювання та

джерела фінансування зазначеного процесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інноваційно#інвестиційна діяльність — це діяльність,

що завдяки акумульованим і ефективно вкладеним ресур#

сам в інноваційний процес, дає змогу активізувати розви#

ток будь#якої соціально#економічної системи. Міжнарод#

ний досвід переконує, що існують найважливіші важелі

впливу на інноваційно#інвестиційну діяльність — це ринок

і державне регулювання. У цьому контексті доцільно заз#

начити, що сукупність певних напрямів, форм і методів

діяльності держави, спрямованих на створення взаємопо#

в'язаних механізмів інституційного, ресурсного забезпе#

чення підтримки та розвитку інноваційної та інвестиційної

діяльності, мотиваційних чинників включення інноваційних

та інвестиційних процесів, формують державну інновацій#

ну та інвестиційну політику.

Роль держави в активізації інноваційного розвитку

економіки виявляється через стимулювання інвестицій#

них процесів, зокрема у високотехнологічних галузях,

фінансування розвитку науки й освіти, інноваційної діяль#

ності. Держава має неминуче виконувати регулюючі

функції інноваційного розвитку та інвестиційної діяль#

ності з урахуванням і дотриманням встановлених соціаль#

них критеріїв.

Сучасне нормативно#правове забезпечення відносно

науково#технічної й інноваційної діяльності в Україні на#

лічує близько 200 документів [5, с. 8]. Однак через постій#

не внесення змін, призупинення діючих норм законів втра#

чені стимулюючі чинники розвитку інноваційно#інвести#

ційної діяльності та науки.

Державне регулювання та здійснення інноваційно#

інвестиційної діяльності в економіці можливе завдяки зба#

лансованій реалізації [2, с. 236]: приватних інтересів учас#

ників такої діяльності (в забезпеченні конкуренто#
спроможності товарів та послуг та збільшенні розміру при#

бутку від їх реалізації); публічних інтересів (у підвищенні

ефективності економіки країни, регіону, а також задово#

лення інших суспільних потреб у всіх сферах тощо). Заз#

начена обставина, потреба врахування публічних (соціаль#

них) інтересів зумовлює втручання держави в сферу інно#

ваційно#інвестиційної діяльності.

Таким чином, формуються основні напрями та прин#

ципи державної інноваційної й інвестиційної політики, які

повинні бути втілені в засобах державного регулювання

інноваційно#інвестиційної діяльності, серед яких:

— визначення державних пріоритетів інноваційного

розвитку;

— формування нормативно#правової бази у сфері

інноваційної та інвестиційної діяльності;

— створення умов для збереження, розвитку і вико#

ристання вітчизняного науково#технічного та інноваційно#

го потенціалу;

— забезпечення взаємодії науки, освіти, виробницт#

ва, фінансово#кредитної сфери у розвитку інноваційної та

інвестиційної діяльності;

— ефективне використання ринкових механізмів для

сприяння інноваційній та інвестиційної діяльності, підтрим#

ка підприємництва у науково#виробничій сфері;

— здійснення заходів на підтримку міжнародної нау#

ково#технологічної кооперації, трансферу технологій, за#

хисту вітчизняної продукції на внутрішньому ринку та її

просування на зовнішній ринок;

— фінансова підтримка, здійснення сприятливої кре#

дитної, податкової і митної політики у сфері інноваційної та

інвестиційної діяльності;

— сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури;

— інформаційне забезпечення суб'єктів інноваційної

та інвестиційної діяльності;

— підготовка кадрів у сфері інноваційної та інвести#

ційної діяльності.

Держава, проводячи регулювання інноваційного роз#

витку та інвестиційних процесів, насамперед формує се#

редовище та умови для стимулювання залучення інвес#

тицій в інноваційну діяльність завдяки реалізації комплек#

су державних гарантій і сукупності інших управлінських

заходів.

Держава на законодавчому рівні закріплює та гаран#

тує суб'єктам інноваційної та інвестиційної діяльності:

— фінансове стимулювання інноваційних програм і

проектів, спрямованих на реалізацію економічної та со#

ціальної політики держави;

— підтримку створення та розвитку суб'єктів інфраст#

руктури інноваційної діяльності;

—  охорону та захист прав інтелектуальної власності,

захист від недобросовісної конкуренції у сфері інновацій#

ної та інвестиційної діяльності;

— підтримку щодо підготовки, перепідготовки та

підвищення кваліфікації кадрів у сфері здійснення іннова#

ційної та інвестиційної діяльності;

— вільний доступ до інформації про пріоритети дер#

жавної економічної та соціальної політики, про інноваційні

потреби та результати науково#технічної діяльності, крім

випадків, передбачених законом.

Головні заходи та інструменти державної підтримки

інноваційно#інвестиційної діяльності в контексті сталого

розвитку економіки України наведені у таблиці 1.

Вважаємо, що на сьогодні господарська сфера

України насамперед потребує доступу до різних джерел

фінансування, що має проявитись у підтримці венчурних

фондів на основі державно#приватного капіталу; ефек#
тивному введенні в дію фінансових стимулів; трансфор#

мації правових норм; спрямуванні фінансової політики

на підтримку інноваційно активних підприємств, пере#

дусім стартапів; сприянні розвитку державно#приватно#

го партнерства.
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Важливим є також вироблення та реалізація ефек#

тивної фінансової стратегії, чітких заходів та дій

державної інноваційної та інвестиційної політики. Вар#

то виділити головні проблемні моменти, які стримують

цей процес, що у результаті призводить до втрачання

конкурентних переваг суб'єктами господарювання,

зниження інноваційного потенціалу, інвестиційної при#

вабливості України. До цих проблем треба віднести

[9]:

— відсутність належного фінансування інноваційної

діяльності;

— недосконалість та періодична змінність норматив#

но#правового підгрунтя;

— декларативність у розроблених і втілених стратегі#

ях розвитку, зокрема, що стосується інноваційного посту#

пу як держави, так і її регіонів;

— відсутність цільної системи державного управління

інноваційною діяльністю та процесами;

— неузгодженість інноваційних стратегій у комплексі

"економіка країни — регіон/галузь/вид економічної

діяльності — суб'єкт господарювання";

— неповне вивчення проблем ідентифікації та забез#

печення, спрямування та розподілу ресурсів, що потрібні

для реалізацій інноваційної стратегії;

— відсутність ефективної уніфікованої методології збо#

ру, оброблення статистичних даних, що стосуються діяль#

ності організації у сфері інноваційного управління тощо.

Державна інноваційна та інвестиційна політика в тих

країнах, які втілюють економічні трансформації, пов'язані

із переходом на інноваційний тип розвитку, має грунтува#

тись і враховувати принципи, які в Україні ще потребують

ретельного перегляду та вдосконалення:

Таблиця 1. Основні заходи та інструменти державної підтримки інноваційно�інвестиційної
діяльності в контексті сталого розвитку економіки України

Джерело: розроблено авторами.

Сфери Заходи Інструменти 
Правове, 
інституційне 
забезпечення  
 

Спрощення законодавчих норм, 
зменшення податкового тягаря. 
Підвищення ефективності 
адміністративного управління 
 

Спрощення положень, що стосуються доступу до 
різного виду капіталу, комерціалізації технології тощо. 
Зменшення тривалості здійснення адміністративних 
процедур. 
Покладання відповідальності на урядовців за порушення 
термінів винесення рішень, ухвалене законом. 
Ефективне використання інформаційно-комунікаційних 
технологій в адміністративному управлінні. 
Формування і розвиток інформаційних порталів для 
підприємців з необхідними інструменти для підтримки 
інноваційної діяльності 

Доступ до різних 
джерел 
фінансування 
 

Розвиток основних інститутів, що 
зорієнтовані на підтримку і 
комерціалізацію результатів НДДКР. 
Покращення доступу малих та 
мікропідприємств до зовнішнього 
фінансування. 
Підтримка та розвиток ринку 
венчурного капіталу. 
Державно-приватне партнерство 

Підтримка венчурних фондів на основі державно-
приватного капіталу. 
Трансформація правових норм (перегляд оподаткування 
інвестиційного доходу тощо). 
Спрямування фінансової політики на підтримку 
інноваційно активних підприємств, насамперед 
стартапів. 
Сприяння розвитку державно-приватного партнерства  

Нові напрями 
розвитку 
інноваційно-
інвестиційної 
діяльності 

Розвиток еко-інновацій, зелених 
технологій. 
Вирішення питань щодо зниження 
рівня викидів.  
Міжнародна співпраця. Підсилення 
співпраці в Україні. 
Інтелектуальна власність.  
Збільшення абсорбційних властивостей 
інновацій 
 

Стимулювання суб’єктів господарювання вкладення 
ресурсів у створення та впровадження еко-інновацій, 
зелених технологій. 
Стимулювання НДДКР, що спрямовані на еко-інновації. 
Впровадження принципу ефективного використання 
ресурсів. 
Підтримка та розвиток інноваційних кластерів на 
регіональному та державному рівнях.  
Дії, що спрямовані на передачу передового зарубіжного 
досвіду в інноваційній сфері, у сфері співпраці. 
Стимулювання, поради створення інноваційних 
стратегій розвитку на підприємствах. 
Навчання та консультування ведення інноваційно-
інвестиційної діяльності, підвищення обізнаності 
підприємців щодо захисту прав інтелектуальної 
власності 

Розвиток 
інтелектуального 
капіталу для 
інноваційно-
інвестиційної 
діяльності 

Модернізаційні процеси загальної та 
професійної освіти, підвищення 
кваліфікації. 
Сприяння процесам розроблення та 
впровадження інновацій 

Конкуренція у вузах, відкритість задля залучення 
зарубіжних вчених до освітнього процесу. 
Запуск серії соціальної реклами щодо просування 
інновацій, її створення та впровадження. 
Сприяння розвитку академічного підприємництва. 
Розроблення та впровадження інструментів щодо 
заохочення науковців та дослідників до проведення 
підвищення кваліфікації праці на підприємствах 

Підвищення 
свідомості 
менеджерів, 
персоналу щодо 
інноваційно-
інвестиційної 
діяльності 

Усвідомлення неминучості змін, 
підвищення здібностей персоналу, 
менеджерів підприємств 

Підсилення здібностей та накопичення нових знань 
управлінської команди у сфері управління людськими 
ресурсами 
 

Співпраця та 
взаємодія 

Покращення співпраці в системі 
«підприємство – наука – освіта». 
Ефективне використання ресурсів на 
НДДКР 

Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційно-
інвестиційних процесів, формування та підтримка 
технологічних платформ для підсилення взаємодії науки 
з бізнесом 
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— диверсифікація джерел фінансового забезпечення

інноваційно#інвестиційної діяльності;

— підвищення сприйнятливості економіки до базових,

радикальних інновацій, які забезпечують докорінні зру#

шення у системі суспільного виробництва та пріоритетний

розвиток наукомістких галузей;

— моделювання альтернативних варіантів інтенсифі#

кації інноваційного розвитку, які враховують національні

соціально#економічні, структурні та виробничі особливості,

науково#дослідний, інноваційний та інвестиційний потенц#

іал, міжнародну кон'юнктуру;

— вдосконалення системи контролю використання

державних коштів і мотивування іноземних приватних і

державних інвесторів до вкладень у національну економі#

ку;

— партнерство державного та приватного секторів,

підвищення стимулювання економічних суб'єктів до про#

ведення інноваційно#інвестиційної діяльності;

— підвищення рентабельності й ефективності під#

приємств у сфері НДДКР і впровадження у життя їхніх ре#

зультатів;

— розвиток національних та регіональних, галузевих

інноваційних систем, інноваційної інфраструктури, забез#

печення ефективної співпраці, інтеграції наукового та ви#

робничого секторів;

— інституційно#правове, організаційно#управлінське,

інформаційно#аналітичне забезпечення підсилення іннова#

ційно#інвестиційної діяльності, ефективне використання

наявних ресурсів, які сприяють підвищенню ефективності

системи державного управління, зокрема системи моніто#

рингу та прогнозування;

— відповідність цілей державної інноваційної та інве#

стиційної політики, інноваційного та інвестиційного про#

цесів країни інтересам, цінностям суспільства.

ВИСНОВКИ
Роль держави у вирішенні проблем, що постійно вини#

кають і пов'язані з інноваційним розвитком та інвестицій#

ними процесами в країні, є визначальною і полягає насам#

перед у формуванні інноваційної та інвестиційної політи#

ки, ефективному втіленні інструментарію державного ре#

гулювання, правильному визначенні її пріоритетів, стратегії

та управлінських дій для реалізації, які мають бути скон#

центровані на розвитку інноваційного та інвестиційного

потенціалу, технологічному оновленні не лише сфери ви#

робництва, а усіх сфер та видів економічної діяльності,

розвитку знань, підвищенні кваліфікації персоналу, задо#

воленні потреб національного ринку у високотехнологічній

продукції. Ключовими чинниками у ході зростання еконо#

міки країни, її суб'єктів господарювання є удосконалення

процесу доступу до різних джерел фінансування.
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INNOVATIVE APPROACHES TO PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF SOCIETAL
INTELLECTUALIZATION

Дослідження присвячено розробці теоретико�методологічних підходів, положень та рекомен�
дацій щодо впровадження нових технологій в практику сучасного публічного управління в умо�
вах посилення процесу інтелектуалізації суспільних відносин. Акцентовано увагу на застосу�
ванні технології "блокчейн" як найбільш ефективної в умовах розвитку цифрової економіки,
інформатизації, інтелектуалізації та зростання креативності механізмів прийняття управлінсь�
ких рішень на державному, регіональному та муніципальному рівнях. Визначено посилення
впливу сучасних технологій публічного управління на розвиток партисипації, тобто активізації
діяльності громадянського суспільства та його творчих, креативних управлінських складових.
Обгрунтовано неохідність комплексної оцінки ефективності публічного управління в контексті
проведення адміністративних реформ та децентралізації. Доведено, що найбільшу результа�
тивність публічного управління в інтелектуальному суспільстві можна отримати при широкому
впровадженні комплексу нових технологій основаних на інтелектуалізації суспільних процесів.

The research is devoted to the development of theoretical and methodological approaches,
provisions and recommendations on the introduction of new technologies into the practice of modern
public management in the context of strengthening the process of intellectualization of social
relations. The emphasis is placed on the application of the "blockade" technology as the most
effective in the conditions of the development of the digital economy, informatization,
intellectualization and increasing the creativity of the mechanisms for making managerial decisions
at the state, regional and municipal levels. The strengthening of the influence of modern technologies
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Управління є основою для забезпечення рівноваги в

системі суспільно#економічних відносин, фактором стало#

го розвитку, інструментом удосконалення діяльності лю#

дей, розвитку їх творчих здібностей та креативності мис#

лення. Управління суспільством має багато різних особ#

ливостей в залежності від стадії цивілізаційного розвитку,

рівня науково#технічного прогресу, ступеня зрілості тех#

нологій і інтелекту. В умовах швидких технологічних і інте#

лектуальних трансформацій управління суспільно необхі#

дними технічними системами, управління державою сут#

тєво починає відрізнятись від креативних факторів впливу

на механізм публічного управління в муніципальному ут#

воренні, від менеджменту в політичній партії тощо.

Принципові зміни ієрархічної організації владних

структур і по вертикалі і по горизонталі в умовах прове#

дення сучасних адміністративної реформи потребують ак#

тивізації інноваційних можливостей та максимального ви#

користання інтелектуальних здібностей суспільства. Це

пов'язано з високим рівнем розвитку процесу інформати#
зації суспільства, та необхідністю широкого використан#

ня інтелектуальних здібностей для обробки та продукуван#

ня потоку управлінської інформації, викликано зростан#

ням конкуренції на ринку надання публічних послуг та по#

силенням вимог до якості публічного продукту. Нові інно#

ваційні підходи до публічного управління пов'язані з необ#

хідністю удосконалення механізму управління оптиміза#

цією використання ресурсних потенціалів як на макроеко#

номічному так і мікроекономічному рівнях в напряму по#

кращення умов життєдіяльності та стимулювання суспіль#

ного прогресу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми публічного управління та адміністрування на

різних етапах суспільних трансформацій були проаналізо#

вані в працях вітчизняних та зарубіжних вчених О.Ю. Амо#

сова, Г.В. Атаманчука, І.О. Бабаєва, І.М. Ваховича, В.Є.

Воротіна, З.В. Герасимчука, В.А. Голяна, А.Д. Діброви,

С.Д. Дубенка, О.І. Дудки, О.М. Заскаліна, С.М. Кваши, М.Х.

Корецького, Н.В. Дацій тощо. Водночас невирішеними в

цій сфері є проблеми пошуку найбільш ефективних і креа#

тивних технологій публічного управління в умовах інтелек#

туалізації суспільства, розробки нових механізмів прийнят#

тя управлінських рішень, що сприятиме впровадженню

європейських практик і стандартів публічного управління

в Україні.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є теоретико#методологічне об#

грунтування нових інноваційних підходів до формування

of public administration on the development of partizipation, that is, the activation of civil society
and its creative, creative managerial components, has been determined. The necessity of a
comprehensive assessment of the effectiveness of public administration in the context of
administrative reforms and decentralization is substantiated. It is proved that the greatest impact of
public management in an intellectual society can be obtained with the wide introduction of a set of
new technologies based on the intellectualization of social processes.

Ключові слова: інтелектуалізація, публічне управління, нові технології, "блокчейн", партисипація, де�

централізація.

Key words: intellectualization, public administration, new technologies, "blockchain", participative,

decentralization.

механізму сучасного публічного управління в контексті

розвитку процесу інтелектуалізації суспільства та прове#

дення адміністративних реформ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Серед різних видів управління суспільним розвитком

в умовах інтелектуалізації особливе місце займає соціаль#

не управління. Воно може мати природний (безструктур#

ний) характер наприклад, управління демографічною си#

туацією, коли в роки суспільних потрясінь, революцій, криз

народжуваність природно знижується, також це виникнен#

ня необхідних суспільству професій для задоволення но#

вих потреб, приплив нових поселенців в муніципальне ут#

ворення, зникнення неперспективних сіл, тенденції інтег#

рації в міжнародне співтовариство. В цьому випадку соц#

іальне управління здійснюється у формі саморегулюван#

ня, самоврядування державно організованого суспільства,

територіального колективу, міжнародної спільноти. Тоб#

то соціальне саморегулювання в умовах інтелектуалізації

суспільних відносин стає все більш типовим явищем і виті#

сняє структурне (1).

Інтелектуальне саморегулювання — це творче управ#

ління всередині колективу, що не відокремлене від нього.

В тій чи іншій формі воно існує в будь#якому колективі в

залежності від розвитку творчих інтелектуальних здібнос#

тей. Явища саморегулювання, природного самоврядуван#

ня пов'язані в інтелектуальному суспільстві з широким ви#

користанням та впровадженням інститутів безпосередньої

демократії.

Поряд з самоврядуванням в суспільстві є і така управ#

лінська діяльність, яка визначається зовнішніми екзоген#

ними чинниками. Так держава як складова частина сусп#

ільства здійснює управлінські функції по відношенню до

суспільства — всеосяжного колективу цієї країни; органи

місцевого самоврядування реалізують повноваження по

відношенню до муніципального утворення, територіально#

го колективу певної місцевості; центральний комітет по#

літичної партії здійснює управлінські функції по відношен#

ню до її низових структур, правління кооперативу — по

відношенню до його членів. Такі повноваження мають

владний характер, тобто в основі суспільного управління

лежить влада.

Соціальна влада, відокремлена від колективу, пов'я#

зана з громадськими колективами, з громадськими інте#

ресами колективу і його членів, а не з технічними навичка#

ми або професіоналізмом. Громадські колективи теж ма#

ють різний характер. Багато з них є різного роду добро#

вільними об'єднаннями (партії, профспілки, виробничі ко#

оперативи тощо). У них виникає своя громадська корпо#

ративна влада. Вона реалізується і самим об'єднанням,
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наприклад, на загальних зборах його членів, і створюва#

ними ними органами (правліннями, комітетами), які відоб#

ражають приватні інтереси своїх членів, наприклад, об'єд#

нання акціонерів, які прагнуть отримати особистий прибу#

ток в акціонерному товаристві, або об'єднання колекціо#

нерів#філателістів.

Елементи публічного управління в громадському уп#

равлінні такого колективу мінімальні, але вони є і зроста#

ють по мірі його інтелектуалізації. Ознаки публічності мак#

симальні в масових об'єднаннях, які переслідують суспіль#

но значимі цілі політичного або соціально#економічного

характеру це політичні партії, профспілки тощо. Влада, яка

існує в них, має публічний корпоративний характер. Пев#

ною мірою публічна влада і громадське управління прита#

манні територіальним публічним колективам внаслідок їх

особливої природи.

Публічна влада покликана діяти перш за все в інтере#

сах колективу. На ділі це не завжди буває так: Її часто при#

власнюють і використовують в своїх інтересах сили, які

домінують в цьому колективі економічно, політично, ідео#

логічно. У певних ситуаціях вона може перетворитися в

особисту владу керівника, а носії публічних повноважень

колективу можуть займати позиції, прямо протилежні інте#

ресам колективу. Але і в тому випадку, коли публічна вла#

да діє в цілому в інтересах колективу, у органів публічної

влади, її кадрового складу, службовців, керівників гро#

мадських об'єднань є також власні інтереси. В кінцевому

рахунку ці протиріччя вирішуються шляхом приведення

публічної влади у відповідність до волі колективу.

Публічна влада відрізняється від приватної корпора#

тивної влади, яка застосовується в непублічних колекти#

вах. Загальні соціальні інтереси і цілі породжують "загальні

справи" соціального характеру, спільні громадські захо#

ди. Органи і посадові особи, які створюються публічним

колективом, покликані виражати, здійснювати і захищати

його загальні, не приватні, а суспільні інтереси, на базі яких

і складається публічний колектив.

Однак поряд із загальними інтересами члени пуб#

лічного колективу мають власні особисті і групові інтере#

си. В результаті в колективі з'являються протиріччя. Ці

протиріччя потрібно регулювати, погоджувати, нівелюва#

ти ті відмінності, які не є іманентно притаманними даному

колективу, пом'якшувати і усувати протилежності, інакше

колектив зникне. Ця обставина веде до необхідності ство#

рення в публічному колективі особливих органів публічної

влади. Ці органи, відокремлюючись від колективу, мають

право здійснювати від його імені публічний примус по

відношенню до членів колективу і його угруповань. Його

може здійснювати як сам колектив, так і створені ним орга#

ни, що в умовах інтелектуалізації суспільства набирає ха#

рактеру творчості, нестандартності прийняття управлінсь#

ких рішень і креативності їх реалізації.

Публічний примус в інтелектуальному суспільстві

органічно покликаний в будь#якому випадку служити інте#

ресам колективу, його збереженню, зміцненню. Однак у
членів колективу, в тому числі у керівництва, є особисті і

групові інтереси, які не завжди повністю збігаються, а ча#

стіше в чомусь не збігаються з інтересами колективу. Тому

хоча публічний примус по ідеї служить для захисту спільних

інтересів колективу, в тому числі коли застосовується для

ліквідації суперечностей і придушення їх екстремістських

носіїв, щоб зберегти колектив, ці органи нерідко застосо#

вують примус і в цілях власних, навіть корисних інтересів,

наприклад, для того щоб зміцнитися при владі. У зв'язку з

чим, в інтелектуальному суспільстві можуть застосовува#

тись нові технології, наприклад, технологія "блокчейн", які

дають можливість у значній мірі уникнути корумпованих

дій в публічному управлінні.

Влада як явище притаманна будь#якому колективу, але

за своєю природою в традиційному суспільстві вона ста#

тична, а процеси інтелектуалізації роблять механізм прий#

няття рішень динамічним і творчим. Застосування публіч#

ної влади в умовах трансформації суспільних відносин до#

сягається найчастіше шляхом посилення елементу креатив#

ності в публічному управлінні в результаті інтелектуалізації

процесу реалізації влади. Інтелектуальне управління в ме#

жах колективу виникає тоді, коли функція управління реа#

лізується творчістю самого колективу, наприклад,

сільським сходом у громадському муніципальному фор#

муванні, або шляхом референдуму, що, по суті, є

справжнім самоврядуванням, або, що буває набагато час#

тіше, коли функція управління відокремлюється від колек#

тиву і колектив передає її органам і особам, виділеним ко#

лективом для здійснення владних функцій. Втім, останні

можуть і самі привласнювати такі функції і часто привлас#

нюють.

При реалізації функцій публічного управління виника#

ють публічно#управлінські відносини, що передбачають

наявність суб'єкта управління, наділеного повноваження#

ми і обов'язками з управління, та об'єкта управління.

Суб'єкт управління являє собою активний початок управ#

лінського процесу. Таким суб'єктом може бути сама дер#

жава, що діє від його імені, органи і посадові особи (пар#

ламент, президент, уряд), органи і посадові особи місце#

вого самоврядування (рада, мер), органи громадського

об'єднання, якщо воно є публічним колективом або має

елементи публічного колективу, наприклад Центральний

комітет політичної партії, що встановлює порядок управ#

лінських дій.

Об'єкт публічних управлінських відносин — це те, на

що спрямовані дії суб'єкта. В кінцевому рахунку такі дії

здійснюються з метою придбання або надання якихось

матеріальних або духовних благ, їх обмеження, привлас#

нення, відокремлення, відчуження, позбавлення права. Ці

блага стосуються громадян, іноземців, осіб без громадян#

ства, осіб з множинним громадянством, їх колективів,

щодо реалізації їх інтересів. Свої об'єкти управління ма#

ють укази глави держави, президента або монарха, що

поширюються на всіх осіб або певні групи людей, поста#

нови уряду, рішення конституційного суду.

Діяльність з управління, застосування різних його спо#

собів в умовах інтелектуалізації суспільних відносин фор#

мують демократичний управлінський процес. Він почи#

нається з надходження ззовні інформації до органів пуб#

лічного колективу, посадовим особам. Вони сприймають

інформацію, відбирають, відстежують і частково оцінюють

її. На цій основі регулюючі органи роблять остаточну оцін#

ку інформації, приймають рішення і видають управлінські

команди, які підтримують стабільність публічного колек#

тиву або, навпаки, змінюють його.

На етапі посилення процесу інтелектуалізації су#

спільства в управлінському процесі виникають проблеми

які пов'язані зі збільшенням обсягів та ускладненням уп#

равлінської інформації, з активізацією надходження не#

вірної інформації, неправильним її сприйняттям, неквалі#

фікованою оцінкою, що приводить до прийняття невірних

управлінських рішень, неправильно обраних або поданих

команд. Тому в умовах ускладнення та трансформації уп#

равлінського процесу важливим є контроль за його роз#

витком у державі, в місцевому самоврядуванні, добро#

вільних об'єднаннях.

Управлінський процес в умовах інтелектуалізації су#

спільства приводить до ускладнення відносин всіх ієрархіч#

них рівнів, прямих і непрямих зв'язків. Вплив керуючого су#

б'єкта, органу, посадової особи на об'єкт — це встановлен#

ня прямих зв'язків з об'єктом. Такий вплив може бути по#
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стійним, наприклад, підпорядкованість по службі, епізодич#

ним або тимчасовим. Вплив може бути досить активним,

навіть силовим, наприклад заходи державних органів щодо

припинення страйку, визнаного судом незаконним, а може

бути м'яким "управлінням диригента" або зовсім зовні не#

помітним. Для інтелектуального, творчого управління харак#

терно саме останнє, не аврали і штурми, надзвичайні і екст#

рені заходи, а висококваліфікована, непомітна на перший

погляд креативна управлінська робота завжди дає найкра#

щий ефект. Звичайно, в надзвичайних ситуаціях необхідні і

надзвичайні заходи, коли форми прямого управління різко

змінюються. Однак застосовувати їх слід вкрай обережно,

бо вони можуть зруйнувати управлінський механізм.

Об'єктом управлінського впливу, прямих зв'язків є не

тільки зовнішній по відношенню до керуючої системі

об'єкт, але і різні ланки самої керуючої системи, між яки#

ми встановлюються вертикальні зв'язки підпорядкова#

ності, субординації, ієрархії. В останньому випадку вони

зводяться до координації, взаємодії, взаємодопомоги для

здійснення єдиних цілей державного або муніципального

управління.

Вплив суб'єкта, органу, посадової особи на об'єкт уп#

равління породжує зворотні зв'язки, які встановлює об'єкт

із суб'єктом. До суб'єкта управління надходить інформа#

ція про поведінку об'єкта, про виконання, або невиконан#

ня управлінських "команд". Вона збирається в рецепторах

керуючої системи. Такими рецепторами в умовах інтелек#

туалізації суспільних зв'язків можуть виступати органи або

посадові особи, які безпосередньо здійснюють управлін#

ня, так звані креативно#аналітичні центри.

 Система креативно#аналітичних центрів здатна проду#

кувати, узагальнювати, обробляти найбільш складну і су#

перечливу інформацію. В традиційній економіці при збої

незалежно від того, відбуваються вони в сфері прямих або

зворотних зв'язків, інформація має стрибкоподібний, не#

рівний характер, спостерігаються її спотворення. В рецеп#

торах інтелектуального управління відбувається творчий,

креативний, нестандартний відбір і перетворення інфор#

мації, відділення істотного від несуттєвого, узагальнення

матеріалу для висновків, який робить керуючий суб'єкт.

В умовах інтелектуалізації суспільних відносин управ#

лінський вплив виявився результативним, навіть якщо

об'єкт не змінив своєї поведінки або надає прямий опір

суб'єкту управління, в останньому випадку на основі вис#

новків, зроблених з отриманої інформації, колективу по#

трібно творчо розробити механізм прийняття нового рішен#

ня, встановити креативні прямі зв'язки іншого роду. Рішен#

ня можуть бути різними, наприклад, припинити дію взагалі,

використовувати інші методи впливу, але в будь#якому ви#

падку вони модифікують, змінюють і прямі, і зворотні зв'яз#

ки.

Нова інформація про поведінку об'єкта управління

знову оцінюється керуючою системою, починається новий

цикл. Оскільки певний вплив практично існує завжди, якщо

має місце управлінський процес, то прямі і зворотні зв'яз#

ки носять постійний циклічний характер, змінюються лише

їх зміст і форма в залежності від ситуації. Дослідження
процесів управління на основі вивчення прямих і зворот#

них зв'язків з широким використанням інформаційних ме#

тоді отримало в західній літературі назву "введення (інфор#

мація) — висновок (рішення)". В системі публічного управ#

ління нового покоління, яку ми пропонуємо, широко мо#

жуть застосовуватись нові технології. Так, на нашу думку,

при використанні технології "блокчейн", відбувається аб#

солютна децентралізація прийняття управлінських рішень

в результаті використання достовірної, прозорої, об'єктив#

ної інформації. Автоматизуються способи вираження зво#

ротних зв'язків, які можуть бути активними і пасивними.

Технологія "блокчейн" урізноманітнює та програмує всю

систему прямих і обернених зв'язків: наприклад, підтрим#

ка або відхилення на референдумі проекту закону, демон#

страція протесту, відмова виборців голосувати на виборах

за кандидатуру колишнього або пропонованого губерна#

тора, критика дій уряду у пресі. Нова технологія публічно#

го управління на основі використання системи "блокчейн"

— це найбільш результативний спосіб активізації зворот#

них зв'язків в процесі управління. Він націлений на макси#

мальну партиципацію — добровільну участь населення в

урядових проектах і заходах місцевого самоврядування.

Таким чином, нові технології публічного управління

прямими і оберненими зв'язками в різних сферах і галу#

зях становлять особливу цінність для визначення якості

механізму управління, надання публічних послуг і створен#

ня публічного продукту в контексті інтелектуалізації сусп#

ільства. В новій системі публічного управління саме від

об'єкта надходить повна інформація про правильне розу#

міння і виконання "команд" або дані, які свідчать про не#

доліки в системі управління. На відміну від нових управлі#

нських технологій в традиційному механізмі управління

керований об'єкт не тільки неправильно розуміє "коман#

ди", наприклад, через недостатню кваліфікацію кадрів, а

й спотворює зворотні зв'язки, посилає керуючому суб'єкту

неправдиву інформацію, найчастіше це пов'язано з прихо#

вуванням недоліків у роботі.

Недоліки можуть не проявлятись тривалий час і при

ускладненні ситуації призвести до кризи управління, що

супроводжується ліквідацією установ, масовим звіль#

ненням посадових осіб, притягненням їх до відповідаль#

ності, в тому числі кримінальної. Тому важливе значення

має постійний електронний контроль у системі "блокчейн"

керуючого суб'єкта за об'єктивністю і точністю даних у

процесі обернених зв'язків.

У системі управління найважливіше значення мають

його цілі. Є конкретні цілі, наприклад, організуюча діяль#

ність по ремонту місцевої дороги, а є цілі глобального по#

рядку, які повинні узгоджуватися з загальнолюдськими

цінностями, це свобода, демократія, соціальна справед#

ливість тощо. Цілі мають бути реальними та здійсненними.

Найважливіше значення має використання нових управлі#

нських технологій в умовах інтелектуалізації суспільних

відносин, що забезпечують обгрунтованість та креа#

тивність прийняття управлінського рішення. У такому

рішенні потрібно максимально врахувати всі обставини, що

мають як пряме, так і непряме значення для розв'язання

управлінських завдань. Для досягнення успіху велику роль

відіграє стабільність та результативність управління на

основі широкого використання цифрових технологій та

інтелекту.

Саме використання технології "блокчейн" дасть мож#

ливість заздалегідь прораховувати ефективність управлі#

ння: досягнення найкращих результатів в найкоротші стро#

ки з найменшими витратами матеріальних та інтелектуаль#

них ресурсів та управлінської енергії. При використанні

нових технологій оцінка ефективності інтелектуального

управління повинна здійснюватись не тільки за допомогою

виключно кількісних показників, потрібно враховувати, що

вагомою стороною управління є якість: занадто багато
управління (надлишок управління) так само погано, як і

його недостатність (мало управління). Сучасна система

публічного управління в умовах інтелектуалізації суспіль#

ства повинна бути орієнтована на якісні критерії оцінки ре#

зультативності управлінської праці.

Найважливішою матеріальною базою управління є

ресурси управління, це наявність відповідних органів,

кадрів, фінансових можливостей, управлінської техніки.

Вони різні в державному муніципальному управлінні, в пуб#
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лічному управлінні в громадському об'єднанні, в публіч#

ному управлінні міжнародними відносинами. Вирішуючи

ту чи іншу управлінську задачу в інтелектуальному

суспільстві, важливо оцінити попередню наявність ре#

сурсів, в тому числі не тільки матеріальних, а й духовних і

інтелектуальних. Управлінське завдання має бути виріше#

не з врахуванням фактору часу, в іншому випадку може

виявитися, що рішення запізнилося і просто більше не по#

трібне. Фактор часу в умовах прискорення процесів інфор#

матизації та інтелектуалізації всіх сторін життя відіграє, в

механізмі прийняття управлінських рішень на всіх рівнях,

виключно важливе значення.

Публічне управління в інтелектуальному суспільстві

набуває характеру повної демократії і не обмежується вик#

лючно діяльністю його органів і посадових осіб. Воно

здійснюється і за широкою участю, нерідко вирішальної,

інститутів безпосередньої демократії та громадянського

суспільства. До їх числа належать вибори, коли громадя#

ни вирішують, яка партія буде формувати уряд в парла#

ментарної монархії Великобританії або в парламентській

республіці Німеччини, хто займе вищий державний пост,

наприклад, пост президента в Україні. Участь громадян в

управлінні здійснюється в деяких країнах шляхом відкли#

кання депутатів, голів муніципальних утворень виборцями.

Шляхом голосування на референдумі громадяни можуть

прийняти конституцію чи інший закон.

В умовах децентралізації влади та активізації процесів

інтелектуалізації суспільства все в більшій ступені будуть

застосовуватись народні обговорення важливих питань

державного управління. У дрібних муніципальних утворен#

нях для вирішення місцевих питань використовуються

сільські сходи, в політичних та інших об'єднаннях склика#

ються з'їзди, проводяться загальні збори членів низових

організацій, які приймають управлінські рішення. В Японії

кожен громадянин за невелику плату (в 2—3 дол. США)

має право отримати копію будь#якого управлінського акту,

включаючи рішення уряду, якщо акт не має секретного

характеру. Існує безліч інших форм. Масова демонстрація

з вимогами до уряду, вимоги, висунуті на сільському сході,

просте звернення громадянина до органу державної вла#

ди або місцевого самоврядування можуть стати формою

безпосередньої участі в управлінні .Таким чином, викори#

стання нових управлінських технологій на основі застосу#

вання системи "блокчейн" дасть можливість оптимізувати

управлінські витрати, забезпечить повну прозорість про#

цесу виборів, голосування,скасує можливість корупційних

дій, зловживань, покращить якість надання управлінських

послуг, активізує інтелектуальний ресурс суспільства.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, сьогодні інтелектуальне громадське уп#

равління — це процес усвідомленого креативного впливу

суб'єкта на об'єкт із творчо сформульованою суспільно
значущою метою, яке підтримує або змінює положення,

поведінку, властивості об'єкта і його зв'язки з суб'єктом в

громадському колективі. Використовуючи нові технології

в публічному управлінні потрібно враховувати, що суспіль#

ство, різні колективи в інтелектуальному середовищі уп#

равляються як структурним, так і безструктурним спосо#

бами (в цілому це структурно#безструктурне управління).

Органи, створені колективами, їх посадові особи задають

управлінню структурність, але крім них в інтелектуально#

му суспільстві, в креативних колективах все більше почи#

нають діяти безструктурні чинники економічного, соці#

ального, ідеологічного порядку, які здійснюють суттєвий

вплив на механізм публічного управління.

Сучасна практика повинна виходити с того, що при

структурному управлінні інформація, управлінські акти

поширюються адміністративним шляхом по спеціаль#

ним каналам до визначеного об'єкту. При безструктур#

ному креативному управлінні інформація поширюєть#

ся вільно по творчим лідерським ланцюжкам і впливає

на керуючого знизу. В умовах інтелектуальних транс#

формацій ряд процесів управління в суспільстві набу#

вають все більше безструктурного характеру, наприк#

лад, рух робочої сили та інтелекту, вибір престижних

професій, креативне виховання підростаючого поколін#

ня тощо.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні політичні та соціально#економічні перетво#

рення в українській державі ставлять перед освітньою

галуззю нові завдання, пов'язані, в тому числі, з теоре#

тико#методологічним обгрунтуванням необхідності

вдосконалення механізмів державного управління сис#

темою середньої екологічної освіти в країні.

Переосмислення складових освіти, її ключових ха#

рактеристик державного стандарту освіти, екологічної

свідомості учнів та необхідність умов існування ме#

ханізмів державного управління в українській освітній

системі, а особливо розвитку управління екологічної

освіти. Освітні складові пов'язані з загальними транс#

формаціями в суспільстві, появою нових парадигм

управління, зміною ролі освіти в українському

суспільстві й новою якістю фінансових субвенції. Дос#

лідження елементів, факторів, умов і суперечностей дер#

жавного управління розвитком екологічної складової у

різних сферах людської життєдіяльності дозволяє ви#

робити загальну стратегію майбутніх перетворень,

сформулювати відповідні рекомендації, дати соціаль#

ний прогноз позитивних змін.
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У статті проаналізовано соціально�економічні механізми державного управління в системі
середньої освіти. Надано аналіз загальних тенденцій розвитку фінансування середньої еколо�
гічної освіти, в контексті слабкої концептуальної та фрагментарної системи. Запропоновано
впровадження до формули освітньої субвенції показників середньої екологічної освіти.

The article analyzes the socio�economic mechanism of state management in secondary education.
The analysis of General trends in the development of education, namely secondary environmental
education in the context of weak and fragmented conceptual system. The proposed introduction of
the educational subsidy formula of the average of environmental education.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам екологічно здорової взаємодії су#

спільства з природою присвячено низку праць все#

світньо відомих вчених, як#от В. Вернадський, А. Га#

бор, Б. Коммонер, О. Леопольд, Дж.П. Марш, А. Той#

нбі, Л. Чайнт, А. Швейцер та ін. Вивчення екологіч#

них проблем управління відбувається неоднозначно,

про що свідчать різні підходи та погляди на сучасну

екологію. Зокрема це те, що екологія визнається кон#

кретно#науковою дисципліною біологічного профілю:

В. Бровдій, О. Гіляров, М. Голубець, Р. Дажо, Ч. Ел#

тон. Інша група вчених надає екології статус комплек#

сної проблеми, в реалізації якої повинні брати участь

всі фундаментальні науки як природничого, так і гу#

манітарного профілів (А. Арманд, М. Будико, Р. Гар#

ковенко, Е. Гірусов, А. Горєлов, І. Забєлін, М. Кисе#

льов, І. Круть, В. Крисаченко, М. Макарчук, О. Пла#

хотнік та ін.). Отже, зусилля зарубіжних та вітчизня#

них вчених спрямовані на узгодження управлінсько#

го, економічного, соціального та екологічного аспек#

тів розвитку суспільства.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вивчення ефективності застосуван#

ня фінансового механізму державного управління че#

рез формулу розподілу освітньої субвенції, що формує

основні засади освітньої реформи в умовах нової ук#

раїнської школи.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За оцінками фахівців, загальні негативні тенденції,

які спостерігаються в системі освіти, впливають і на стан

екологічної освіти. В роботі [6] нами доведено, що сис#

тема екологічної освіти в Україні продовжує бути фраг#

ментарною, слабкою концептуально, декларативною, а

отже, неефективною. Критичний стан середньої еколо#

гічної освіти викликаний: незнанням і руйнуванням на#

родних традицій раціонального природокористування;

недооцінкою екологічних знань у системі освіти; відсут#

ністю необхідної законодавчої бази; недостатньою

відповідальністю виконавчих структур; відсутністю кон#

тролю за виконанням прийнятих рішень; слабким мате#

ріально#технічним та методичним забезпеченням на#

вчально#виховного процесу; недосконалою системою

навчання і перепідготовки кадрів; відсутністю держав#

ної підтримки діяльності громадських формувань, мо#

лодіжних організацій та інших структур, які займають#

ся екологічною просвітою [1].

Новим кроком у формуванні ефективної системи

управління екологічною освітою визначено державно#

громадську модель управління, започатковану Дер#

жавною національною програмою "Освіта" (Україна

ХХІ століття). Для реалізації цієї моделі окреслено по#

вноваження центральних і місцевих органів управлін#

ня, органів громадського самоврядування, наголо#

шується на необхідності створення системи державно#

громадської оцінки діяльності навчально#виховних

закладів, що підтверджує намір держави щодо деле#

гування окремих управлінських повноважень гро#

мадському сектору.

Більш обгрунтовано модель управління освітою

оцінюється в Концепції державної програми розвитку

освіти на 2010—2025 роки. В цій Концепції окреслю#

ються першочергові напрями вирішення проблем дер#

жавно#громадського управління освітою. Однак потре#

бує уточнення форма всебічної підтримки та сприяння

активній діяльності численних громадських інституцій,

в тому числі і фінансового механізму управління.

Фінансові механізми державного управління мають

своєрідні характеристики, обумовлені конкретним сус#

пільним устроєм. Структури стійких соціальних зв'язків

у рамках тієї чи іншої системи визначаються прийнятою

в суспільстві сукупністю інституційних соціальних норм

і засобів соціального контролю, що накладають певні

обмеження на зміст і характер соціальних дій і взаємо#

дію людей. Упродовж багатьох років дослідження про#

блем державного управління були зосереджені на по#

шуку ідеальної управлінської моделі, що працює неза#

лежно від тимчасового та ситуаційного контексту. Така

технократична версія управління сьогодні втрачає до#

мінантне положення. Нині до числа актуальних

напрямів наукових досліджень в освітній галузі необхі#

дно віднести:

— зміну професійних настанов, компетенцій суб'єк#

тів управління; механізми одержання кінцевого резуль#

тату з найменшими суспільними витратами й втратами;

— удосконалення управлінських знань і практик у

випереджальному режимі стосовно внутрішнього й зов#

нішнього середовища;

— соціальну відповідальність; збільшення частки

аналітичних, інформаційних, прогностичних методів

управління як органічної частини духовно#культурної

сфери суспільства.

Досить часто екологічна освіта орієнтована пере#

важно на передачу спеціальних знань, головним чином

у галузі теоретичних основ фундаментальної і приклад#

ної екології, а не на вміння аналізувати і використову#

вати ці знання у житті. Базові питання з проблем еко#

логії та охорони природи розглядаються в шкільних

предметах природничого змісту таких, як "Географія",

"Хімія", "Фізика", в курсах біології "Наш край", "Біоло#

гія рослин", "Біологія тварин", "Біологія людини", "За#

гальна біологія" та "Основи екологічних знань" тощо.

Однак, ці курси пропонують тільки теоретичні знання і

майже не передбачають практичної діяльності, завдяки

якій діти могли б набути корисних навичок проведення

екологічних досліджень, природоохоронних акцій,

пізнати навколишній світ. Склалася ситуація, коли отри#

мані у школі знання відмежовані від повсякденного

життя та існують самі по собі.

Одним із пріоритетних напрямів сучасної держав#

ної освітньої політики в Україні є забезпечення рівного

доступу до якісної середньої екологічної освіти, в струк#

туру якої окремим пунктом повинна йти екологічна осві#

та дитини. На різних етапах суспільного розвитку

сутність, характер, умови провадження управлінських

функцій зумовлювалися певними чинниками, які набли#

жали цей процес до впливу громадськості й віддаляючи

від впливу держави, або навпаки — підносили держав#

ний контроль на пріоритетне місце, позбавляючи гро#

мадськість будь#якої можливості втручатись у діяльність

навчальних закладів.

Усе більше система управління освітою характери#

зується багатофакторністю, різноманітною палітрою

впливів суб'єктів управління, яких об'єднує загальна

мета, децентралізованістю з розгалуженими горизон#

тальними зв'язками. Ця система управління більш стійка

до руйнівних впливів, здатна до самоорганізації та са#

морегуляції. Виходячи з цього виникає потреба в дер#

жавному функціонуванні освітньої сфери, до якого на#

лежать законодавство, державні програми розвитку,

позиції держави в розподілі та перерозподілі національ#

ного доходу. Підвищується роль управлінського кон#

сультування як професійної діяльності.

У концепції нової української школи розглянуті фун#

даментальні засади для формування нової освітньої

субвенції на основі змін у бюджетному кодексі у 2014 році.

Така реформа створила в Україні сучасну систему

фінансів місцевого самоврядування з чітким переліком

доходів органів місцевого самоврядування (ОМС) —

податкові надходження, власні доходи, субвенції

(цільові трансфери) та дотації (не цільові трансфери) та

формули їх розподілу. Бюджетним кодексом передба#

чено дві субвенції в сфері освіти, а саме, освітня суб#

венція для загальної середньої освіти, що спрямовуєть#
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ся районам, містам обласного значення та об'єднаним

громадам та субвенція на підготовку робітничих кадрів,

що спрямовується областям [4]. Така структура дає змо#

гу чітко сформувати механізми державного управління

саме екологічною освітою продовж всього терміну на#

вчання дитини, але у 2016 році ця освітня субвенція була

скасована, тому що не мала чіткої структури на навчаль#

но#методичну базу за предметами.

Саме тому, досліджуючи питання державного управ#

ління екологічною освітньою галуззю на базі середньої

освіти, слід обов'язково з'ясувати, на скільки ефектив#

но функціонують механізми державного управління в

новій освітній субвенції. При цьому слід приділити ок#

рему увагу формування освітньої децентралізації.

Поточна формула розподілу освітньої субвенції є

формулою "на учня". Це означає, що освітня субвенція

розподіляється районам, містам обласного значення та

об'єднаним громадам на базі кількості учнів, що нале#

жать до різних груп з різними асоційованими до них

коефіцієнтами та іншими факторами. Важливо наголо#

сити, що багато формул розподілу освітніх субвенцій в

країнах перехідного періоду використовують додаткові

фактори, як от, склад педколективу в Польщі, єдина

ставка надбавки до суми на учня в Македонії [4]. На наш

погляд, до цієї формули в Україні, як один з елементів,

слід ввести середню екологічну освіту.

Українська формула розподілу цільового бюджету

є формулою "згори — вниз". Це означає, що для кож#

ної групи учнів, наприклад, шкіл інтернатів, формула пе#

редбачає окремий коефіцієнт або вагу, що відповідає

різній вартості надання освіти різним групам учнів. Для

кожного району кількість учнів обраховується через до#

давання учнів усіх груп, що передбачені формулою, по#

множених на коефіцієнт для них.
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де V
o
 — обсяг розподілу освітньої субвенції на за#

гальну кількість учнів з обласного бюджету;

H
o
 — фінансовий норматив бюджетної забезпече#

ності одного учня з предмету;

U
oi
 — охоплення кількості учнів та вихованців за#

гальноосвітніх шкіл навчальними предметами;

K
i
 — коефіцієнт охоплення навчально#методичним

забезпеченням учнів та вихованців загальноосвітніх

шкіл на плановий бюджетний період за предмет (пред#

метами), де K
i
 дорівнює 1,3;

U
ogi

 — кількість учнів та вихованців загальноосвітніх

шкіл, що розташовані у населених пунктах, яким нада#

но статус гірських;

K
gi
 — коефіцієнт приведення кількості учнів та ви#

хованців загальноосвітніх шкіл, яким надано статус

гірських, у відповідність з кількістю учнів загально#

освітніх шкіл. На планований бюджетний період, де K
gi

дорівнює 1,625;

K
vznz

 — коефіцієнт вирівнювання, що застосовуєть#

ся у перехідний період залежно від значення коефі#

цієнта зміни видатків на оплату праці з нарахуваннями

педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних

закладів. На планований бюджетний період K
vznz

 дорів#

нює 1,78767925;

K
wznz

 — коефіцієнт зміни видатків на оплату праці з

нарахуваннями педагогічних працівників загально#

освітніх навчальних закладів i#тої адміністративно#те#

риторіальної одиниці у планованому бюджетному пе#

ріоді порівняно з обсягом видатків у році, що передує

поточному;

U
ptnz

 — кількість учнів, які здобувають повну загаль#

ну середню освіту у професійно#технічних та інших на#

вчальних закладах (крім учнів професійно#технічних та

інших навчальних закладів, що розташовані у населе#

них пунктах, яким надано статус гірських, та закладів,

що розташовані у містах обласного значення — облас#

них центрах), станом на 1 січня року, що передує пла#

нованому;

K
ptnz

 — коефіцієнт приведення кількості учнів, які

здобувають повну загальну середню освіту. На плано#

ваний бюджетний період K
ptnz

 дорівнює 1;

U
ptnzg

 — кількість учнів, які здобувають повну загаль#

ну середню освіту у професійно#технічних та інших на#

вчальних закладах, що розташовані у населених пунк#

тах, яким надано статус гірських (крім закладів, що роз#

ташовані у містах обласного значення — обласних цен#

трах), станом на 1 січня року, що передує планованому;

K
ptnzg

 — коефіцієнт приведення кількості учнів, які

здобувають повну загальну середню освіту у професій#

но#технічних та інших навчальних закладах, що розта#

шовані у населених пунктах, яким надано статус

гірських, у відповідність з кількістю учнів професійно#

технічних та інших навчальних закладів, які здобувають

повну загальну середню освіту. На планований бюджет#

ний період K
ptnzg

 дорівнює 1,25.

На нашу думку, у запропонованій формулі не вис#

тачає показників, які б торкались саме якості надання

освітньої послуги за її компонентами. Це не дає можли#

вості об'єктивно розподіляти фінансові складові за те#

риторіальними принципами та виконання якісної систе#

ми знань в усіх куточках країни. Саме тому, на нашу дум#

ку, необхідно впровадити коефіцієнти які б надавали

можливість структурувати розподіл коштів за предме#

тами. Також слід зауважити що ефект застосування по#

винен залежати від коефіцієнтів якості освіти. Нами були

проаналізовано коефіцієнти фінансової складової,

Kptnz дорівнює 1, K
ptnzg

 дорівнює 1,25, K
i
 дорівнює 1,3,

з розрахунку яких за фінансовою формулою освітньо#

го процесу, виходить що екологічної складової зовсім

немає, що не дозволяє на нашу думку коректно розра#

ховувати екологічну складову. Тому нами запропоно#

вано коефіцієнт розподілу фінансово#екологічної осві#

ти К
ptekol

.

К
ptekol

 — коефіцієнт фінансового розподілу на еко#

логічний напрямок за рахунок державних коштів, на

плановий бюджетний період, де К
pteko

 дорівнює 1,30.

Отже, визначати необхідну кількість шкільних під#

ручників з екологічної спрямованості з чітким затверд#

женням критеріїв якості підручників, які відповідали б

світовим і європейським стандартам, віковим особли#

востям та іншим вимогам. Необхідно упровадити нові,

адекватні зміни в економічній системі, механізмів фінан#

сування та матеріально#технічного забезпечення щодо

проблеми розробки вітчизняних шкільних підручників і

поліпшення їх якості. Головна ідея яких полягає у зміні

процедури легалізації шкільної книги (надання їй

більшої прозорості, обов'язкове оприлюднення резуль#

татів експертизи підручника) та у передачі коштів дер#
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жавного бюджету районним (міським) органам держав#

ного управлінням освітою, школам з метою надання їм

більших прав у придбанні та використанні підручників.

Більш детальніший опис компонентів розподілу освіт#

ньої субвенції між закладами середньої освіти, надані у

постанові КМУ від 01 березня 2017 року № 114 [5]. З

аналізу якої виходить що, загальна сума освітньої суб#

венції ділиться на загальну кількість приведених учнів

K
i
 — охоплення учнів навчально#методичним забезпе#

ченням, H
o
 — фінансовий норматив забезпечення учнів,

U
oi
 — охоплення учнів шкіл навчальними предметами,

тим самим формуючи норматив на одного учня. Це дуже

подібно до польської формули розподілу субвенції, але

досить відмінно від литовської, що обчислює норматив

на одного учня на базі індикаторів навчальних програм

та зарплатні вчителів. З іншого боку, на відміну від

польської формули, групи, для яких діє коефіцієнт,

взаємовиключними, тобто коефіцієнти не сумуються. За#

галом поточна формула використовує 32 коефіцієнти,

де U
ptnz

 — загальний коефіцієнт здобувачів середньої

освіти у професійно#тех#

нічних закладах, а K
ptnz

 —

коефіцієнт приведення

кількості учнів які взагалі

здобувають середню ос#

віту, але в них зовсім

немає показників які б

стосувались саме впро#

вадження механізмів вик#

ладання екології  для

учнів, хоча з природничо#

го циклу наявні такі кое#

фіцієнти розподілу кош#

тів на предмети біологія,

хімія тощо (табл. 1) [4].

Бачимо, що коефіці#

єнти для шкіл, що знахо#

дяться в районах, гір#

ських та негірських територій, є нижчими ніж для ана#

логічних шкіл міст обласного значення. Виходячи з на#

ведених даних у таблиці, слід приділити увагу відсотко#

вому співвідношенню викладання предмету екологія на

міському та районному рівні, тому що на класи у містах

приходиться 3 години з екології, а в районі лише тільки

1 година. Але наведені статистичні дані не гарантують

що дана формула працює.

Наприклад, коефіцієнти для учнів без батьківської

опіки став застосовуватись незалежно від типу школи

(в 2003 році він був прив'язаний тільки до інтернатів та

сиротинців). Зрозуміло, що дослідження механізмів

державного управління екологічною освітою, безумов#

но, повинно провадитися з використанням системного

підходу, який обов'язково передбачає розгляд таких

аспектів: структурна побудова, процеси функціювання,

процеси розвитку. Виходячи з теорії системного підхо#

ду до механізмів державного управління та беручи до

уваги ситуацію, що склалася з державним управлінням

у нашій країні, слід зазначити, що вже сьогодні у цьому
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Учні у денних загальноосвітніх школах без 
гірських населених пунктів, шахтарських та малих 
міст, учнів у інклюзивних та спеціальних класах 
міська місцевість 

0,841 0,312 0,926 0,114 10% 36,5%

Учнів у денних загальноосвітніх школах, 
розташованих у гірських населених пунктах міська 
місцевість 

0,968 0,216 1,064 0,098 10% 45,37 %

Учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл 0,430 0,037 0,290 - -33% 90 %

Таблиця 1. Пари міст і районів та коефіцієнти викладання екології

Джерело: розраховано автором за даними Національної доктрини "Концепція розвитку освіти

в Україні на період 2015—2025 роки".

Таблиця 2. Сильні та слабкі сторони освітньої субвенції, спрямовані на якість середньої ланки

Сильні сторони освітньої субвенції Слабкі сторони освітньої субвенції 
1. Формула розподілу спрямована «на учня», вона 
прозора, зрозуміла та передбачувана 

1. Через використання емпіричних розмірів класів формула не заохочує 
до оптимізації мережі. Навпаки, усі зусилля, що вкладаються в 
оптимізацію, призводить до збільшення розміру класів та падіння якості 
освіти 

2. Формула спрямована на зменшення різниці між 
викладанням предметів у міській та районній 
місцевості. Більше того, вона має гнучкість для 
застосування різних підходів до різних районів 

2. Багато сільських шкіл є нефінансованими, що призводить до 
відсутності повноцінного викладання предметів, а саме природничого 
циклу (хімія, фізика, екологія) 

3. З розвитком формули з’являються гнучкі у 
застосуванні коефіцієнти 

3. Повна відсутність окремої субвенції на запровадження підручників як 
з екології, так і низки інших предметів 

 4. Місцеві органи влади України вважають, що субвенція має покривати 
абсолютно всі витрати на освіту, бо законодавство не визначає які статті 
витрат можуть покриватись за її рахунок. Тому усі нестачі списують на 
недостатність фінансування з державного бюджету, а не на 
неефективність шкільної мережі на місцевому рівні 

 5. Відсутні програми екологічної освіти державних службовців. Це 
негативно впливає на ефективність державного управління, в тому числі 
в галузі охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів в Україні. Тому необхідно вводити основи 
екологічних знань в усі програми підвищення кваліфікації державних 
службовців 

 6. Відсутній механізм ефективного розвитку екологічної освіти є 
недостатність підручників, посібників, додаткових матеріалів, книжок 
популярного характеру (оповідань, казок, нарисів), журналів, 
телепередач, мультфільмів, художніх фільмів, соціальної реклами тощо, 
які відповідали б сучасним вимогам і допомагали формувати у школярів 
екоцентричний світогляд 



Інвестиції: практика та досвід № 6/201892

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

питанні негайного вирішення потребує низка завдань ме#

тодологічного характеру, а саме:

— створення базових компетентностей, котрі буде

формувати нова школа, та навичками, що будуть затре#

буваними на національному й міжнародному ринках

праці;

— формування вміння навчатися впродовж життя;

— створення і формування загальних компетентно#

стей у школярів, як#от: математична, інформаційно#циф#

рова, природничо#технологічна, соціально#громадянсь#

ка, культурна, екологічна;

— виявлення, ідентифікації, формалізації та класи#

фікації наявних суперечностей у державному управлінні

екологічною за типами, видами, формами тощо;

— дослідження динаміки розвитку суперечностей

державного управління екологічною освітою та, за мож#

ливості, їх прогнозування.

Тому у формулі освітньої субвенції, що застосо#

вується зараз, на нашу думку, є сильні та слабкі сторо#

ни таблиця 2.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, причини, що визначають протиріччя

формування освітньої субвенції стосовно екологічної

освіти у школі, необхідно включати у структурні зміни

існуючої системи освіти, усталеній практиці роботи пе#

дагогів, що не сприяє усвідомленню особистої причет#

ності до проблем довкілля, відповідальності за його

стан, не надає інформації, необхідної для прояву прак#

тичних дій і поведінки у зоні безпосереднього впливу і

відповідальності. За параметрами обсягу, збалансова#

ності та актуальності проблематики екологічний зміст,

який потрібно вивчати і задовольняти, радше, потребу

у "чистому" знанні, аніж вимогу дотримання екологіч#

них норм у повсякденній діяльності.

Досягнення кінцевої мети середньої екологічної

освіти в умовах нової освітньої субвенції можливе за

умови екологізації усього навчально#виховного проце#

су, введення нових нормативних і спеціалізованих еко#

логічних курсів, створення профільних еколого#природ#

ничих освітніх інституцій різного рівня, поглиблене ви#

вчення ряду предметів. Саме такий підхід, на нашу дум#

ку, сприятиме перетворенню декларативної екологічної

свідомості на таку, що відповідатиме конкретному став#

ленню до навколишнього природного середовища.

Саме така екологічна освіта в середній школі здатна

впливати на усвідомлення власної причетності до еко#

логічних проблем, врахування у професійній, суспільній

і побутовій діяльності та наслідків впливу на довкілля й

таким чином спрямована на формування екологічно

компетентної особистості.
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Становлення України незалежною, суверенною дер#

жавою вимагає розв'язання важливих питань пов'яза#

них з сталим її суспільно#політичним, соціально#еконо#
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IMPROVING THE PROCESS FOR FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE POLICY
OF STATE SECURITY IN THE HUMANITARIAN SCIENCE OF UKRAINE

У науковому дослідженні розглядаються процеси формування та реалізації політики держав�
ної безпеки в гуманітарній сфері України. Аналізуються науково�теоретичні основи державної
безпеки в гуманітарній сфері, принципи організації та реалізації державної політики в озна�
ченій сфері. Акцентується увага на інституційному та законодавчому забезпечення її форму�
вання. Характеризується зміст національних цінностей, державних інтересів, цілей політики
державної безпеки в галузях гуманітарної сфери. Класифіковано виклики та загрози державній
безпеці, освіті, культурі, релігійних відносинах, інформаційній сфері. Проведено аналіз змісту
протидії загрозам, інтересам держави у формуванні національної ідеї, національно�культур�
ного відродження України. Обгрунтовано стратегічні пріоритети формування політики держав�
ної безпеки України.

The research studies the processes of formation and implementation of the policy of state security
in the humanitarian sphere of Ukraine. The scientific and theoretical foundations of state security in
the humanitarian sphere, principles of organization and implementation of state policy in the specified
sphere are analyzed. The emphasis is on the institutional and legislative provision of its formation.
Characterizes the content of national values, state interests, goals of the policy of state security in
the spheres of the humanitarian sphere. The challenges and threats to state security, education,
culture, religious relations, and information sphere have been classified. The analysis of content of
counteraction to threats, interests of the state in forming of national idea, national�cultural revival
of Ukraine is carried out. The strategic priorities of forming the policy of state security of Ukraine are
substantiated.

Ключові слова: державна безпека, гуманітарна сфера, загрози, протидія, національні цінності, дер�

жавні інтереси, політика державної безпеки, державні інститути управління, громадські організації, ре�

гіональна політика державної безпеки в гуманітарній сфері.

Key words: state security, humanitarian sphere, threats, opposition, national values, state interests, state security

policy, state institutions of governance, public organizations, regional policy of state security in the humanitarian

sphere.

мічним розвитком. Гострою, актуальною темою сьо#

годення стало вироблення та ефективне провадження

політики національної безпеки, і зокрема, її важливої

складової — державної безпеки гуманітарної сфери
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[1]. Проголошення та конституційне закріплення де#

мократичних принципів розвитку громадянського сус#

пільства, адаптація Українського законодавства до

європейських правових норм та стандартів безпеки

людини, її прав на життя, освіту, віросповідання, захи#

сту здоров'я, доступу до публічної інформації тощо

потребує принципово нової вітчизняної теоретико#ме#

тодологічної та нормативно#правової бази формуван#

ня та реалізації політики, механізмів державного уп#

равління державною безпекою в цілому, і зокрема в

гуманітарній сфері. Провідним у вирішенні цього

складного завдання є в першу чергу забезпечення без#

пеки і реалізації інтересів і цінностей держави в гума#

нітарній сфері — освіті, релігії, інформації, культурі,

науці, охороні здоров'я, адже саме на державному

рівні закладається фундамент ефективної реалізації

політики щодо захисту індивідуальних цінностей та

інтересів кожного громадянина України в галузях гу#

манітарної сфери.

Дослідження, публікації з означеного питання. Тео#

ретико#методологічні основи національної безпеки та

політики державної безпеки гуманітарної сфери, харак#

теристика базових засад управління державною безпе#

кою містяться в наукових працях: О.С. Бодрука, О.С. Вла#

сюка, В.П. Горбуліна, І.Л. Гасюка, О.А. Долгого, М.В. Ка#

навець, А.Б. Качинського, Р.О. Кулинича, О.В. Литви#

ненка, В.А. Ліпкана, В.І. Мунтіяна, В.М. Олуйка, О.М. Омель#

чука, В.І. Почепцева, А.А. Падеріна, Г.П. Ситника, В.П. Син#

чака, А.І. Семенченка, М.В. Сіцінської, А.С. Сіцінсько#

го, С.М. Серьогіна та ін.

Водночас проблематика формування та реалі#

зації політики державної безпеки гуманітарної сфе#

ри України залишається недостатньо розробленою,

з огляду на нові складні соціально#економічні, гео#

політичні умови, в якій знаходиться Українська дер#

жава, збройної агресії з боку Російської Федерації.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є науково#теоретичне об#

грунтування стратегічних пріоритетів, визначенні

змісту та напрямів удосконалення механізмів фор#

мування та реалізації політики державної безпеки

в гуманітарній сфері України.

ВИКЛАД РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведений аналіз, узагальнення теоретичних

засад політики державної безпеки в гуманітарній

сфері України (далі — ДБГС) дає підстави стверд#

жувати, що попри наявність грунтовних досліджень,

які проводились у національній безпеці, тематика,

понятійний апарат державної безпеки в гумані#

тарній сфері практично відсутні, не досліджували#

ся.

Зазначимо, що складовою науки націобезпекоз#

навства є формування та реалізація політики дер#

жавної безпеки в гуманітарній сфері яка уособлює

систему суспільно#політичних заходів спрямованих

на захищеність культурних, освітніх, наукових, дер#

жавних інтересів та цінностей українського народу

[2, с. 52—53].

Формування політики державної безпеки в гу#

манітарній сфері має проходити з дотриманням за#

гальних принципів: пріоритетності державних інте#

ресів, національних цінностей; захисту конституц#

ійних праві і свобод громадянина в гуманітарній

сфері; забезпечення верховенства права, закон#

ності; демократичності, прозорості у вирішенні про#

блем, загроз гуманітарної сфери; об'єктивності,

справедливості в оцінюванні, прогнозуванні та роз#

в'язанні конфліктів; цілісності, збалансованості,

своєчасності захисту інтересів  людини — су#

спільства — держави; упередженості, вчасності ре#

агування на загрози в гуманітарній сфері; профес#

іоналізму, патріотизму в реалізації політики ДБГС;

оптимізації, інтегрованості в співпраці органів вла#

ди та громадськості; принцип міжетнічної, міжкон#

фесійної консолідації українського суспільства;

принцип відповідальності [3, с. 138].

Державна безпека є інтегральним поняттям, що

охоплює великий спектр проблем пов'язаних з

різними рівнями, напрямами функціонування дер#

жави та розвитку суспільства, захисту державних

інтересів у різних сферах. Зважаючи на наявність

реальних загроз розвитку гуманітарної сфери, пол#

ітика ДБГС, на наше переконання, — це організо#

вана діяльність уповноважених органів держави

стосовно реалізації правових,  організаційних,

інформаційних, фінансових, контрольних та інших

заходів спрямованих на забезпечення гуманітарної

безпеки [4, с. 19].

Державна безпека є складовою національної

безпеки, політика ДБГС є підсистемою політики на#

ціональної безпеки. Суб'єктами забезпечення полі#

тики державної безпеки виступають: держава в

особі системи органів виконавчої влади, системи

місцевого самоврядування, системи правоохорон#

них органів, посадові особи, суспільство в особі

політичних, громадських організацій, об'єднань,

соціальних груп і громадян країни. Об'єктами по#

літики ДБГС є: особа, її права й свободи в гумані#

тарній сфері; суспільні інститути в цій сфері; дер#

жава, її  національно#культурні цінності,  неза#

лежність, територіальність та цілісність [5, с. 292—

293].

Дослідження змісту національних цінностей,

державних інтересів, цілей є системоутворюючою

основою державного управління безпекою в гума#

нітарій сфері України і зміна змісту державних інте#

ресів викликається наявністю політичної ситуації,

орієнтирів політичної еліти, тенденціями в різних

підсистемах гуманітарної сфери. Незмінними зали#

шаються інтереси держави у захисті незалежності,

суверенітету і територіальної цілісності України [6,

с. 105].

Основу загроз ДБГС, її підсистемам складають

внутрішні та зовнішні реальні явища, ситуації, про#

цеси спрямовані проти реалізації державних інте#

ресів у гуманітарній сфері, духовного розвитку осо#

бистості, національних цінностей держави. Відпо#

відно до проведеного аналізу, систематизовано такі

загрози ДБГС: відсутність нової державницької, на#

ціональної ідеї; критичний стан розвитку культур#

них ідей; надмірна політизація питань мови, історії,

релігії; низький рівень використання української
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мови в управлінські структурах; невитребуваність,

безробіття, міграція молоді, кваліфікованої робо#

чої сили, інтелектуального потенціалу (у 2015—

2016 навчальному році в Польщі навчалося 30041

український студент, за роки незалежності з Украї#

ни до США переїхало 45 тис. науковців, за кількістю

науковців на тисячу населення Україна в Європі

посідає останнє місце); зниження ефективності си#

стеми освіти і виховання; недостатній розвиток

інноваційних процесів у освітній, науковій, культур#

них галузях (кількість працівників наукових орга#

нізацій у 2016 р. — 97912, а в 2010 р. — 182484; дос#

лідників — 2016 р. — 63694, а в 2010 р. — 133744);

неефективна антипропаганда антидержавним, анти#

національним діям; недостатня професійність кад#

рів у галузях гуманітарної сфери; недостатня роз#

робленість та реалізація нормативно#правового за#

безпечення ДБГС України. Загальнодержавні загро#

зи ДБГС характерні і для регіонів країни [7; 8].

Головними складовими організаційно#правово#

го механізму протидії загрозам у гуманітарній сфері

виступають: суб'єкти уповноважені організовувати,

забезпечувати і здійснювати протидію в усіх її про#

явах; правові норми та засоби і форми діяльності

суб'єктів спрямованої на упередження, нейтраліза#

цію та подолання загроз.

Доведено, що при визначені сучасних концеп#

туальних підходів протидії загрозам у формуванні,

відстоюванні національної ідеї, культури, освіти

слід знати, вивчати, використовувати, ідентифіку#

вати форми, методи протидії загрозам державним

інтересам у розвитку української освіти, культури,

релігійних відносин періоду української держав#

ності (1917—1920 рр.) [8, с. 148—149].

Одним із найважливіших завдань ефективного

управління державною безпекою є необхідність на#

укового обгрунтування та подальшого застосуван#

ня процедур визначення критеріїв та методики оці#

нки загроз ДБГС України. Основу такого практич#

ного дослідження склало соціологічне опитування

державних службовців, посадових осіб місцевого

самоврядування за блоками питань сформованих за

підсистемами державної безпеки гуманітарної сфе#

ри України. Опитування було проведено у 8 облас#

тях України (Волинська, Тернопільська, Івано#

Франківська, Хмельницька, Київська, Житомирсь#

ка, Полтавська, Одеська, Харківська), взяло участь

260 респондентів, віком від 20 до 67 років, 53 осо#

би чоловічої та 207 жіночої статі.

Використовуючи методи математично#статис#

тичного аналізу даних було проведено розрахунок

відсотків відповідей за регіонами, віком, статтю,

розмежування видів загроз за підсистемами і в

розрізі регіонів; визначення і ранжування пріори#

тетних завдань державної політики за регіонами та

в цілому; факторний аналіз за видами загроз в ціло#

му і за регіонами. В загальному по регіонах 50,4%

опитаних вважають, що в їх регіонах наявні загро#

зи ДБГС Україні, а 49,6 — вважають, що відсутні.

Отримані дані свідчать, що для України в цілому

найбільша кількість і рівень загроз ДБГС існує в га#

лузі освіти та інформаційній сфері. Найбільш пріо#

ритетними завданнями забезпечення ДБГС респон#

денти вважають налагодження дієвої системи на#

дання якісних освітніх послуг (71,5%) та вжиття

заходів щодо консолідації та конструктивної дії

органів влади та громадських організацій, політич#

них партій (57,3%).

Проведена рейтингова оцінка та виявлені сис#

темні тенденції розвитку кризових явищ, наявних

загроз за галузями ДБГС, встановлені фактори

впливу на стан ДБГС обумовили необхідність виді#

лити спеціальні принципи формування та принципи

реалізації політики ДБГС України.

Принципи формування політики державної без#

пеки гуманітарної сфери забезпечують ефек#

тивність процесу розробки комплексних програм

застосування механізмів протидії загрозам ДБГС

України та усунення джерел, причин соціально#еко#

номічного, системно#управлінського характеру ви#

никнення загроз державній безпеці. Принципи реа#

лізації політики державної безпеки гуманітарної

сфери забезпечують організацію процесу реалізації

політики ДБГС шляхом створення необхідних умов

щодо фінансового, кадрового, матеріально#техні#

чного, наукового, інформаційного збереження уп#

равління ДБГС України.

Розв'язання суттєвих прогалин безпеки в галу#

зях означеної сфери вбачається шляхом обгрунту#

вання організаційної структури та впорядкування

функціональної взаємодії усіх складових системи

державного управління ДБГС України.

Розроблена нами структурно#функціональна

модель системи державного управління ДБГС Ук#

раїни, що складається із двох змістовних блоків —

структурного та функціонального.

Ключовим у механізмі координації управління

державною безпекою гуманітарної сфери України

є створення координаційних центрів відповідно до

рівнів управління, у які мають увійти представники

відповідних органів державної влади та громадсь#

ких інституцій. Основними функціями державних,

обласних координаційних центрів мають стати:

організаційна, координаційна, планувально#розпо#

рядча, аналітична, прогностична, контрольна, мо#

тиваційна.

Інша процесуальна модель системно#аналітичної

складової державного управління державною безпекою

гуманітарної сфери характеризує узгодженість термінів,

порядок розгортання та зміст етапів реалізації функцій

управління відображених у структурно#функціональній

моделі. Процесуальна модель складається з чотирьох

етапів, які впорядковані в процесні блоки та розкрива#

ють зміст окремих управлінських процесів: органі#

заційно#підготовчого, констатуючого, формуючого, ре#

алізаційного.

Зважаючи на окремі наукові напрацювання та зав#

дання дослідження, пропонуємо нову типову структуру

"паспорта загроз державній безпеці гуманітарної сфе#

ри". Заповнений "паспорт" дозволяє розмежувати і зро#

зуміти сутність загроз загальнодержавного і регіональ#

ного характеру; визначити рівень органів державної

влади, необхідні ресурси тощо для реалізації програм,

заходів їх ліквідації.
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Доведено, що завдяки успішному застосуванню

організаційного механізму має бути забезпечено:

вироблення доктрин, концепцій, стратегій, програм,

заходів протидії і нейтралізації загроз в гумані#

тарній сфері; здійснення модернізації, удоскона#

лення ієрархічно#управлінських структур; комплек#

сне кадрове, фінансове, матеріально#технічне,

інформаційне забезпечення життєдіяльності скла#

дових системи; постійний моніторинг процесів; про#

гнозування змін та потенційних загроз державній

безпеці; прогнозування, виявлення та оцінка мож#

ливих загроз; розроблення пропозицій і рекомен#

дацій щодо прийняття управлінських рішень; про#

тидія та усунення впливу загроз і дестабілізуючих

чинників на державні інтереси; оцінки результатив#

ності спільних дій органів влади, громадськості

щодо забезпечення ДБГС України.

Найбільш значущими організаційними діями у

безпековому вимірі розвитку в галузі освіти є: за#

лучення нових механізмів упровадження реалізації

Закону України "Про освіту"; створення структур,

відповідальних за стратегічне прогнозування ос#

вітньо#кваліфікаційних потреб ринку праці; роз#

роблення та запровадження ефективних для Ук#

раїни сучасних методик стратегічного прогнозу#

вання освітньо#кваліфікаційних потреб ринку

праці; модернізація структури управління освіт#

ньої галузі на рівні держави, регіональному, місце#

вому рівнях; визначення відповідними інституція#

ми потреб у кваліфікованих кадрах не лише на дер#

жавному,  а  й на регіональному та  місцевому

рівнях, на рівні підприємств; залучення робото#

давців до процесу підготовки кадрів різного осві#

тньо#кваліфікаційного рівня; формування системи

інформування закладів профнавчання, служб про#

форієнтації та зайнятості; запровадження нової

прогресивної, європейської системи безперервно#

го навчання — "Навчання впродовж життя" —

прийняття базового Закону України "Про освіту

дорослих"; збереження високих показників охоп#

лення освітою при поліпшенні її якості; поліпшен#

ня стану вивчення навчальних дисциплін природ#

ничо#наукового, суспільствознавчого, інформацій#

но#технологічного напрямів; розширення сфери

вживання української мови, вивчення іноземних

мов; активне впровадження медіаосвіти; забезпе#

чення формування та ефективного використання

консолідованих бюджетів закладів освіти; вироб#

лення дієвої стратегії  захисту українського освіт#

нього простору; активізація державної політики в

освітньо#науковій, культурній, інформаційних

сферах серед молоді з окупованих територій; в

галузі культури: підготовити законопроект "Про

засади державної культурної політики"; розроби#

ти конкретні механізми впровадження нових ме#

неджерських практик у сфері культури; створити

нову модель стосунків між центром і регіонами в

реалізації культурної політики; оновити функцію

профільного міністерства, повноважень управлі#

нської ланки середнього рівня; впорядкувати нову

модель взаємодії органів управління із неурядо#

вими експертними та громадськими організаціями;

визначити об'єктивні критерії, індекси, індикато#

ри ефективності культурної політики; визначити

перелік гарантованих культурних послуг для насе#

лення, порядок їх надання, показників виконання

та якості; внести відповідні зміни у механізм фор#

мування персонального складу конкурсних комісій

та механізм оскарження результатів роботи кон#

курсних комісій; в релігійних відносинах: закріпи#

ти на рівні Основного Закону партнерську модель

державно#конфесійних відносин на противагу се#

параційної; передбачити у чинному Законі Украї#

ни "Про свободу совісті та релігійні організації"

можливість реалізації договірного порядку взає#

мовідносин між органами влади і релігійними

організаціями; поновити роботу Комісії  з питань

забезпечення реалізації прав релігійних органі#

зацій; включати до складу робочих груп з плану#

вання подальшого ефективного державно#конфе#

сійного партнерства представників  релігійних

організацій; започаткувати постійний моніторинг

активності релігійних організацій; вивчення зару#

біжного досвіду співпраці держави і церкви; в

інформаційній сфері: запобігання та нейтралізацію

інформаційних загроз; формування суспільної

свідомості населення країни з метою активної про#

тидії цим загрозам; визначення системи формуван#

ня і популяризації державної ідеології, культурних

та історичних традицій країни; створення та реал#

ізація ефективних механізмів протидії ідеям "русь#

кого міра"; розробка нових форм впливу на засо#

би масової інформації; формування системи кібер#

нетичної безпеки та механізмів її забезпечення

відповідно до ЗУ "Про кібернетичну безпеку".

Результативність протидії загрозам ДБГС Украї#

ни залежить від своєчасного, якісного правового

забезпечення механізмів державного управління

цими процесами. Тому є необхідним: провести ко#

дифікацію культурної сфери і прийняття уніфікова#

ного універсального консолідованого нормативно#

правового акту — Кодексу законів України про

культуру; внести зміни щодо посилення відпові#

дальності за руйнування чи розкрадання пам'яток

культури; розробити Стратегію розвитку вітчизня#

них культурних індустрій; внести зміни, щодо оп#

тимізації фінансового забезпечення культурної

сфери; розробити та затвердити державну програ#

му модернізації видавничо#поліграфічного комп#

лексу України; розробити довготривалу Державну

програму розвитку пам'яткоохоронної сфери; вдос#

коналити чинне законодавство щодо формування

корпоративної та приватної культури благодійниц#

тва та меценатства; прийняття на рівні Міністерства

освіти і науки нової концепції викладання історії

України в школі; розробка державної програми

популяризації життя та діяльності визначних ук#

раїнських діячів; вдосконалення законодавства

щодо свободи совісті й віросповідання; розробити

та подати на розгляд Верховної Рали України про#

ект ЗУ "Про захист громадян від деструктивних

психологічних впливів на психіку людини"; ухвали#

ти закон про Концепцію державної етнонаціональ#

ної політики України; розробити та затвердити Кон#
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цепцію інформаційної безпеки України, Концепцію

гуманітарного розвитку України, Положення про

координаційний центр з питань управління в гуман#

ітарній сфері на рівні держави, області.

Вважаємо, що основу формування ефективної

регіональної політики ДБГС України мають склас#

ти запропоновані нові поняття:

— "регіональна політика державної безпеки в

гуманітарній сфері" — створення органами влади,

громадськими інституціями в регіоні умов для роз#

витку його людського потенціалу завдяки рівному

доступу всіх громадян до якісної освіти, медично#

го обслуговування, розвитку культури, духовності,

забезпечення права на своєчасну та об'єктивну

інформацію, збереження історико#етнічних тра#

дицій, упередження та протидія загрозам гуманітар#

ної сфери,

— "регіональні загрози в гуманітарній сфері" —

це очевидна або прихована протидія, намір зашко#

дити в регіоні національним інтересам, цілям, соц#

іогуманітарному, національно#культурному розвит#

ку певної території, особистісного духовного роз#

витку людини, реалізації її конституційних прав та

свобод [10, с. 150—151].

Наукове дослідження засвідчило, що форму#

вання та реалізація політики ДБГС України прямоп#

ропорційно залежить від врахування особливостей

історичного, культурного, економічного розвитку

регіонів, наявних негативних викликів, тенденцій,

загроз у гуманітарній сфері, забезпечення, збере#

ження та розвиток духовної єдності територій,

ефективності діяльності державних регіональних

органів, їх взаємодії з громадськістю і жителями

регіону.

Основою має стати Концепція регіональної пол#

ітики державної безпеки гуманітарної сфери, мета

якої полягає у реалізації політики державної без#

пеки у виявленні, упередженні та ліквідації загроз

гуманітарного розвитку регіону; захисті територі#

альних цінностей, регіональних державних інте#

ресів; створення умов для максимального розвит#

ку української культури, якісної освіти, розкриття

творчого, інтелектуального потенціалу регіону, са#

мореалізації особливостей відповідно до її духов#

них і матеріальних потреб.

ВИСНОВКИ
Зміст та характеристика в науковому дослід#

женні концептуально#теоретичних основ політики

ДБГС закономірно потребує визначення стратегіч#

них пріоритетів формування та реалізації політики

державної безпеки гуманітарної сфери України з

врахуванням сучасних особливостей суспільно#

політичного, соціально#економічного, гуманітарно#

го розвитку країни.

Успіх здійснення децентралізації, реформи дер#

жавного управління, формування та реалізації полі#

тики ДБГС України залежить від спроможності дер#

жавних органів, органів місцевого самоврядування,

спільно з громадськістю виробляти і реалізовува#

ти цілісну державну політику, спрямовану на ста#

лий розвиток територій, своєчасне реагування на

внутрішні і зовнішні виклики, потенційні та реальні

загрози безпеці гуманітарної сфери.

Отримані результати наукового дослідження

свідчать, що розв'язати, вирішити означені завдан#

ня вбачається шляхом обгрунтування організацій#

ної структури та впорядкування функціональної

взаємодії усіх складових системи державного уп#

равління державною безпекою гуманітарної сфери

України на державному та регіональному рівнях, а

також наукового обгрунтування змісту процесуаль#

ної моделі обгрунтування змісту процесуальної

моделі державного управління протидії загрозам

ДБСГУ.

Запропоновані структурно#функціональна та

процесуальна моделі системи державного управлі#

ння ДБСГУ визначають, характеризують основні

функції управлінських структур, зв'язки коорди#

нації їх діяльності, етапи, зміст, послідовність реа#

лізації політики державної безпеки у гуманітарній

сфері. Розроблена типова структура, зміст паспор#

та загроз державній безпеці гуманітарної сфери

дозволить чіткіше розмежувати і зрозуміти сутність

загроз загальнодержавного, регіонального харак#

теру, визначити рівень органів державної влади,

необхідних ресурсів для реалізації відповідних про#

грам.

В удосконаленні механізмів державного управ#

ління протидії загрозам і викликам ДБГСУ науково

обгрунтовано доцільність застосування комплекс#

них механізмів із умовним їх поділом на правовий,

організаційний, інформаційний. Ефективність зас#

тосування названих механізмів пропорційно залеж#

на від змісту, відповідності потребам часу, ситуації,

стану загроз наявних та оновлених нормативно#пра#

вових актів; від змісту та процесу реалізації меха#

нізму в питаннях координації діяльності між усіма

елементами системи реалізації механізму в питан#

нях координації діяльності між усіма елементами

системи державного управління ДБГСУ та гро#

мадськими інституціями. Вагому роль у вирішенні

питань координації та взаємодії владних і громадсь#

ких інституцій мають відіграти Координаційні цен#

три створені на загальнодержавному та регіо#

нальному рівнях. Зміст удосконалення правового та

організаційного механізмів державного управління

протидії загрозам і викликам ДБГСУ стає конструк#

тивним, дієвим за умови вироблення їх за галузями

гуманітарної сфери — культури, освіти, науки.

Удосконалення інформаційного механізму пе#

редбачає, насамперед, налагодження органами

влади роботи із засобами масової інформації,

здійснення моніторингу інформаційних потоків і

соціальних мережах, налагодження системи інфор#

маційної, просвітницької діяльності серед населен#

ня.

Застосування правового, інформаційного,

організаційного механізмів у державному уп#

равлінні державною безпекою в гуманітарній сфері

вимагає дотримання процесуальної моделі систем#

но#аналітичної складової державного управління,

а саме її етапів: організаційно#підготовчого, конста#

туючого, формуючого, реалізаційного.
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Аналіз, наукове обгрунтування важливості

удосконалення механізмів державного управління

протидії загрозам і викликам ДБГСУ, а також прак#

тичність запропонованих пропозицій, рекомендацій

підтверджує необхідність їх впровадження в прак#

тику роботи регіональних органів державного уп#

равління, формування та реалізації Концепції регі#

ональної політики державної безпеки гуманітарної

сфери України.

Саме процеси децентралізації в системі держав#

ного управління, впровадження активної регіональ#

ної політики, активне створення об'єднаних тери#

торіальних громаду регіонах країни дають підста#

ви для самостійного виваженого формування та

відповідальної реалізації регіональної політики

ДБСУ.

Одним із програмових документів у даному

відношенні є Концепція регіональної політики дер#

жавної безпеки гуманітарної сфери України. Її

структура, зміст, етапи формування, алгоритм дій

щодо реалізації мають бути науково обгрунтова#

ними, враховувати обов'язково регіональні особ#

ливості стану розвитку підсистем гуманітарної

сфери, наявні виклики, загрози, а також наявні та

перспективні управлінські, фінансово#економічні,

кадрові та інші ресурси, форми та методи взає#

модії, координації місцевих органів влади і гро#

мадськості.

Ефективність формування та реалізації політи#

ки ДБГС України на загальнодержавному та регіо#

нальному залежатиме від консолідації та коорди#

нації діяльності владних інституцій, громадськості,

забезпечення їх постійного взаємозв'язку у своє#

часному виявленні, упередженні та ліквідації заг#

роз національним цінностям, державним інтересам

в розвитку підсистем означеної сфери.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Надважливим інструментом, необхідним для соці#

ально#економічного розвитку та культурного прогресу

європейського співтовариства є комунікація. Задля от#

римання доступу до інформації про щоденну діяльність

Європейського Союзу, люди ініціюють процес комуні#

кації та отримують повідомлення з зовнішнього сере#

довища. Взаємодія між елементами соціуму потребує
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PRINCIPLES AND PECULIARITIES OF COMMUNICATION POLICY DEVELOPMENT
OF THE EUROPEAN UNION

У статті проаналізовано особливості сучасної комунікаційної політики Європейського Союзу,
виокремлено її основні принципи, досліджено фактори, що впливають на формування інфор�
маційно�комунікаційного поля ЄС. Визначено особливості взаємодії центральних органів ЄС з
урядами країн�членів спільноти. Досліджено елементи маркетингових комунікацій, що вико�
ристовуються у інформаційній політиці Європейського Союзу: особливості визначення цільо�
вої аудиторії, формування комунікаційних планів та вибір комунікаційних каналів. Проаналізо�
вано основні канали комунікаційних повідомлень ЄС, привернуто увагу до поширення викорис�
тання мережі Інтернет у напрямку організації онлайн�порталів та інформаційних центрів як ЄС
у цілому, так і порталів державних органів спільноти. Досліджено засоби залучення представ�
ників громадянського суспільства до участі у формуванні реалізації інформаційно�комуніка�
ційної політики ЄС. Запропоновано перспективи впровадження напрацювань відповідної сфе�
ри ЄС у інформаційно�комунікаційну політику органів публічного управління України.

The article analyzes the peculiarities of the modern communication policy of the European Union,
outlines its main principles, investigates the factors influencing the formation of the EU information
and communication field. The peculiarities of interaction of central bodies of the EU with the
governments of the member states are determined. The elements of marketing communications used
in information policy of the European Union are explored (that includes the features of definition of
the target audience, formation of communication plans and choice of communication channels).
The main communication channels of the EU are analyzed, therefore decent attention is paid to the
expansion of the usage of Internet, mainly for the organization of online portals and information
centers of the EU as a whole, as well as the portals of public authorities of the union. The means of
involving civil society to participation in shaping of the EU information and communication policy have
been explored. The prospects for implementing the developments of communication sphere of the
EU to the information and communication policy of the public management bodies of Ukraine are
proposed.
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міцної і практичної платформи для реалізації успішно#

го діалогу. Цією платформою є сукупність форм кому#

нікаційної взаємодії, які використовуються суспільством

відповідно до конкретної кон'юнктури зовнішнього і

внутрішнього середовища.

ЄС постійно реалізує низку заходів, від законодав#

чої діяльності до формування партнерських відносин,

від підписання договорів до запровадження санкцій, які
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у сукупності формують унікальні соціальні, політичні та

економічні функції Європейського Союзу. Комуніка#

ційна сфера відіграє вирішальну роль для підтримки та

зміцнення відносин як між країнами#членами, так і між

простими громадянами Європейського Союзу. І транс#

портне сполучення, і діалог через Інтернет або шляхом

телеконференції є формами комунікації, які об'єднують

людей з різних країн, дозволяють швидше і якісніше

вирішувати проблемні питання у економічній і соціальній

сферах, незважаючи на досить великі відстані між краї#

нами. Інновації у сфері комунікації є наступним кроком

Європейського Союзу у зусиллях з вирівнювання ринків

країн#членів, вирішення проблемних питань, формуван#

ня відповідальності та організації спільних дій через

реалізацію подальшого етапу еволюції країн#членів

співтовариства. Тому дослідження в цій галузі є пріори#

тетними для Європейського Союзу, більше того, згідно

з Лісабонським самітом 2000 року, їх метою є розвиток

нових технологічних і організаційних бізнес#концепцій

у сфері комунікацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематику становлення та розвитку інформа#

ційно#комунікаційної політики ЄС досліджували такі за#

рубіжні науковці, як Ц. Ламперт, П. Фарізеллі, К. Мікоел,

П.#П. Петруччо, хоча їхні дослідження в основному були

направлені на стратегії у початковий період євроінтег#

раційного процесу. Є.А. Макаренко була однією з пер#

ших українських учених, які виявили зацікавленість цим

напрямком досліджень [1]. Також вагомий внесок у вив#

чення проблеми політики інформаційного суспільства в

умовах євроінтеграції на прикладі країн#членів ЄС зро#

бив В.М. Парфенюк [2]. Разом з тим, є практична не#

обхідність дослідження сучасних принципів побудови

інформаційно#комунікаційної політики ЄС та особливо#

стей її розвитку з позиції використання елементів мар#

кетингових комунікацій.

МЕТОЮ СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей розвит#

ку комунікаційної політики на центральному та місце#

вому рівні Європейського Союзу для визначення основ#

них принципів побудови інформаційно#комунікаційної

діяльності органів публічного управління ЄС.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Межі взаємовідносин у процесі спілкування між дво#

ма особами, групами або спільнотами у сучасних умо#

вах стираються, і це пов'язано з постійним зростання

відкритості особистості до безлічі повідомлень, які ото#

чують її у процесі життєдіяльності. Оскільки вибір дії є

рішенням кожної окремої особи, він стає нематеріаль#

ним активом, що веде до класових відмінностей: вибір

не формується виключно на основі традиційної еконо#

міки, оскільки нові знання, отримані шляхом комунікації,

є критично важливими для особистості. Сьогодні ми

можемо говорити про схильність людей до ідеї "ново#

го", до відкритості до змін, тоді як традиційні ідеї, як

правило, відходять на другий план. У цьому сенсі про#

цес комунікації є надзвичайно важливим. Повідомлен#

ня у процесі комунікації стали зрозумілішими та більш

прямими, оскільки вони базуються на дослідженнях

ринку та сегментації.

Саме тому розвиток сфери комунікації є важливим

аспектом, який повинен передбачати стратегії та меха#

нізми, максимально адаптовані до вивчення і задово#

лення потреб цільового ринку (аудиторії). Повідомлен#

ня, яке прямо і чітко демонструє наміри його відправ#

ника, негативно сприймається одержувачем. Саме тому

більшість повідомлень, які ми отримуємо від різних ко#

мерційних організацій, метою яких є отримання прибут#

ку, жодним чином не змінюють громадське сприйняття.

Конструкція таких повідомлень характеризується висо#

кою інформаційною асиметрією та дуже низькою взає#

мовигодою. Всі ці аспекти досконало вивчені на рівні

комунікацій ЄС, оскільки Європейський Союз є органі#

зацією, яка націлена на вирішення проблем своєї цільо#

вої аудиторії, з метою підвищення ступеню європейсь#

кої єдності та ідентичності.

Процес комунікації ЄС, до якого залучені переваж#

но державні установи, можливо охарактеризувати за#

гальною формою: він включає канал комунікації, доб#

ре структуровану мову, зрозуміле для громадськості

послання, а також вибір каналу комунікації, який найк#

раще підходить для досягнення її цілі [4]. Зважаючи на

те, що суспільство ЄС часто сприймає інституції спільно#

ти з певним скептицизмом, або навіть недовірою, у ЄС

розроблені комунікаційні системи з метою полегшення

взаємовідносин між структурними одиницями владних

інститутів спільноти і громадянами.

Крім того, на рівні Європейського співтовариства

постійно реалізуються зусилля для забезпечення ефек#

тивної комунікації усередині держав#членів ЄС, втім,

велика кількість проблемних аспектів цього процесу ще

потребує вирішення. Таким проблемним аспектом є по#

ступовий процес розширення ЄС, у зв'язку з чим ресур#

си та стратегічні організаційні можливості повинні адап#

туватися до нових кордонів ЄС [7]. Така інституційна та

стратегічна адаптація також повинна враховувати куль#

туру, рівень економічного розвитку, соціально#еконо#

мічний потенціал нових членів, а також ступінь дотри#

мання законодавства ЄС. Зважаючи на такі фактори, ЄС

може формувати скориговані інформаційні повідомлен#

ня у процесі комунікаційної взаємодії з новими грома#

дянами. Також завдяки комунікаційним конструкціям

ЄС підкреслює елемент міжнаціональної ідентичності у

житті громадян Європейського Союзу, що дає змогу

формувати більшу зацікавленість діяльністю інституцій

ЄС з боку громадян, формувати прямі канали спілку#

вання з громадянами та, що найважливіше, використо#

вувати отриманий відзив громадян на етапі формуван#

ня програм для підвищення довіри громадян до струк#

тури ЄС.

Цільову аудиторію комунікаційної політики ЄС по

суті можливо розділити на чотири категорії. Ці категорії

також складаються з певних груп, відповідно до їх домі#

нуючих рис, інтересами та особливостей. Комунікація

організована від одного відправника (ЄС) до великої

кількості одержувачів, сегментація досить складна,

враховуючи 28 країн#членів, кожна з яких має свою

культуру, ментальність, конкретні способи та засоби.

Таке різноманіття є дуже важливим аспектом: наприк#

лад, держави з сильною національною ідентичністю
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(такі як Франція, Німеччина, Іспанія та Італія), ступінь

розвитку яких вище, ніж в інших державах, і які воліють

реалізовувати політику задля підтримки свого "євро#

пейського панування", формують комунікаційні канали

з метою побудови та запровадження європейської іден#

тичності. З іншого боку, є нові держави#члени, що важ#

ко проходять через період адаптації з точки зору впро#

вадження нової політики та її відповідності менталітету

своїх громадянам. Ось чому комунікативна конструкція

не повинна грунтуватися на таких елементах, які потен#

ційно можуть бути руйнівними для виконання цілей

органів ЄС, які відповідають за впровадження комуні#

каційного плану ЄС.

З метою ідентифікації сегментів цільової аудиторії

комунікації ЄС можливо виділити такі групи [4]:

1. Національні органи влади країн#членів ЄС. Суб'єк#

ти, метою комунікації з якими є гармонізація європейсь#

ких стандартів з національним законодавством країн#

членів та забезпечення доставки повідомлень ЄС до

суспільства відповідної країни та отримання зворотно#

го зв'язку.

2. Громадяни ЄС, соціальні та економічні партнери.

Цей сегмент характеризується його різноманіттям, без#

ліччю інтересів і очікувань, а також досить часто відсут#

ністю інтересу. Забезпечення задоволення інформа#

ційно#комунікаційних потреб цього сегмента є великою

проблемою, яку влада ЄС намагається вирішити протя#

гом кількох останніх років. У цьому контексті досить

актуально згадати останні проблеми з виходом Вели#

кої Британії з Євросоюзу, референдум про незалежність

Каталонії від Іспанії та затяжну фінансову кризу у Греції.

Для подолання цієї комунікаційної проблеми ЄС зазви#

чай використовує стратегії, що передбачають партнер#

ство з неурядовими організаціями, представниками гро#

мадянського суспільства та бізнес#сегменту. Необхід#

но також згадати про заохочення культурного спілку#

вання з визначенням ключових особистостей кожного

культурного компонента та залученням цих особистос#

тей у заходи, девізом яких є "Європейська інтеграція

через культурне різноманіття".

3. Країни, з якими ЄС налагодив економічну і полі#

тичну співпрацю, які не належать до сфери впливу ЄС.

Комунікація з такими країнами формує відповідні еко#

номічні політичні і соціальні зв'язки з метою ведення

взаємовигідної для обох сторін співпраці. Незалежно

від того, на якому підгрунті базуються взаємовідноси#

ни, чи то економічна співпраця, чи обмін знаннями, обом

сторонам необхідно володіти максимально повною

інформацією про культуру партнера і його минуле.

4. Країни, що бажають приєднатися до ЄС теж один

із важливих сегментів, який потрібно брати до уваги при

розробці комунікаційних повідомлень. Ця аудиторія

зазвичай спілкується з ЄС шляхом переговорів між орга#

нами Євросоюзу і національними представниками, у той

час як ЄС постійно здійснює моніторинг процесу впро#

вадження певної політики і правил чи рекомендацій. У

цьому випадку варто говорити про те, що такий харак#

тер комунікації не є рівноправним для його учасників.

Іншим важливим аспектом комунікаційного проце#

су є канали комунікації. Підтримка комунікації грає таку

ж важливу роль, як сама комунікація. Так звані "пере#

шкоди" або "шум" (англ. 'noise'), впливають на інфор#

маційне повідомлення, можуть змінити його суть, ввес#

ти в оману одержувача, якщо канал зв'язку не підхо#

дить для комунікації з певним сегментом цільової є ауди#

торії. Щоб забезпечити максимально ефективну кому#

нікацію, відправник повідомлення (в даному випадку ЄС)

повинен надати одержувачу — громадянину інформа#

ційне повідомлення таким чином, щоб воно було зрозу#

мілим отримувачу. Тому для ЄС у процесі комунікації

вирішальне значення має вибір адекватних, ефективних

каналів комунікації, які сприятимуть формуванню дові#

ри у громадянина до Євросоюзу. Комунікаційні канали

в європейських інституціях є формальними та нефор#

мальними. Формальні канали по суті спрощено транс#

люють офіційні інформаційні повідомлення. Нефор#

мальні ж базуються на використанні нетрадиційних ко#

мунікаційних каналів, як приклад залучення соціокуль#

турних особистостей, тобто відомих людей, як прави#

ло, віддалених від політичного поля, до різних нефор#

мальних заходів. Інформація, що передається через ці

канали, часто використовується для переконання тієї

частини аудиторії, яка демонструє стійкість до повідом#

лень, отриманих формальними каналами комунікації.

Регіональні та місцеві комунікації мають важливе

значення для залучення громадян до європейської зони

комунікації у рамках національної політичної культури.

Важливим чинником діяльності Європейської комісії є

управління великою кількістю інформаційно#комуніка#

ційних мереж в онлайн і офлайн#середовищі, які охоп#

люють конкретні сфери політики ЄС, такі мережі, як

EURES, ERA#MORE, SOLVIT та Євроінформаційні цент#

ри [5]. Центри — це інформаційні дистриб'ютори та уні#

кальні ланки зв'язку з низкою організацій, що діють на

місцевому та регіональному рівнях (соціальні парт#

нерські установи, університети, торгові палати, центри

іноземних мов тощо).

Окрім спілкування з громадськістю та громадянсь#

ким суспільством, представники ЄС активізували діяль#

ність, направивши комісарів для отримання інформації,

а також активізувавши зусилля з передачі інформації

до регіональних та місцевих засобів масової комунікації.

Інформаційна та комунікаційна політика з євро#

пейських проблем мають такі цілі: надання кожному

вільного доступу до достовірної та різноманітної інфор#

мації щодо діяльності Європейського Союзу, надання

кожному права на свободу слова та активну участь у

публічних дискусіях, що стосуються європейських пи#

тань. Такі цілі можуть бути досягнуті лише за допомо#

гою держав#членів, які відіграють важливу роль у по#

ширенні інформації про Європейський Союз на націо#

нальному, регіональному та місцевому рівнях. Також

враховуючи, що участь у цьому процесі є добровільною,

Європейський парламент, Рада Європи та Європейська

комісія заохочують всі держави#члени до участі у фор#

муванні політики спільноти стосовно комунікації щодо

питань ЄС.

Отже, можна виділити наступні чотири базові напря#

ми загальної комунікаційної діяльності ЄС:

1. Вивчення комунікаційних потреб громадян для

заохочення демократичної участі в процесі прийняття

рішень на рівні ЄС, централізовано та автоматизовано

отримувати та аналізувати відгуки громадян на комуні#

каційні зусилля через інформаційні центри.
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2. Інформування про політику та діяльність ЄС, а

також їхній вплив на повсякденне життя громадянина в

доступній формі.

3. Залучення громадян до формування комуніка#

ційної політики — аби чітко розуміти місцеву аудито#

рію, пам'ятаючи про потреби громадян конкретної те#

риторії надавати їм достовірну інформацію за допомо#

гою зручних каналів зв'язку, кінцевою метою чого є на#

лагодження справжнього діалогу з громадянином.

4. Використання зворотного зв'язку з метою стиму#

лювання активної участі громадян у формуванні і реа#

лізації комунікаційної політики ЄС.

Наявність спільного ринку країн та широке вико#

ристання засобів комунікації є передумовою транс#

націоналізації. Комунікація відіграє активну роль у цій

трансформації, оскільки вона є частиною процесу об#

'єднання ринків, шляхом обміну інформацією, забез#

печення доступу до продуктів і послуг без просторо#

вих та часових бар'єрів. Видалення цих бар'єрів

сприяє зміцненню відносин між ЄС та державами#чле#

нами.

Телекомунікації, соціальні комунікації та відповідні

державні послуги, які є їх похідними, є життєво важли#

вим інструментом розвитку різних регіонів Європи [6].

Власний досвід країн Європи розкриває можливості

розвитку комунікаційної політики, а також ризики, які

притаманні цій проблематиці. Коли формується євро#

пейська політика, і розвиток країн співтовариства ко#

ригується і координується відповідно до регіонально#

міжнародної динаміки, роль окремої держави у сфері

комунікацій трансформується. Дослідження та осмис#

лення впливу і відповідальності європейських країн у

сфері телекомунікацій ЄС (у таких умовах країни ЄС

виступають у ролі регулятора, промоутера та коорди#

натора, а не лише виконавця державної політики) є до#

сить новими.

За допомогою стратегії розвитку комунікаційної

політики Європейська комісія прагне максимально

ефективно розвинути комунікаційний потенціал у своїх

зв'язках з національними парламентами [3]. На підставі

пропозиції Європарламенту Єврокомісія працює над

створенням пілотних інформаційних мереж — диску#

сійних Інтернет#форумів для депутатів Європейського

парламенту, представників національних законодавчих

органів та журналістів. Ці мережі значною мірою спри#

ятимуть запровадженню комунікації між національни#

ми парламентами країн#членів на європейську темати#

ку та запровадженню електронного обміну інформацією

між парламентами.

Окрім забезпечення зв'язку з громадськістю та гро#

мадянським суспільством, представництва будуть акти#

візувати свою діяльність, організовувати візити комі#

сарів, а також підтримати зусилля, спрямовані на надан#

ня регіональних та місцевих журналістів актуальної

інформації через сучасні засоби масової інформації та

традиційні методи. Залучення інших організмів ЄС ста#

не реальним прикладом ініціатив ЄС щодо обслугову#

вання громадян. Представництва та інформаційні бюро

Європейського парламенту повинні працювати разом,

якщо будуть встановлені більш тісні зв'язки. У більшості

випадків представництва та інформаційні бюро знахо#

дяться поблизу один одного, тим самим активізуючи

свої спільні дії та покращуючи їх видимість, одночасно

підтримуючи кожну особистість.

Одночасно з координацією розвитку каналів зв'яз#

ку щодо пропагування політики розвитку європейської

ідентичності, Європейська комісія ініціювала проект

надання багаторічних контрактів на аудіо#візуальні ме#

режі по всій Європі. Мережі повинні самостійно ство#

рювати та транслювати програми щодо питань ЄС, відпо#

відно до власних редакційних стандартів і з викорис#

танням загальних форматів програм.

В останні роки Інтернет є найуспішнішим середови#

щем для пропаганди. Його можливості і швидкість до#

ставки інформації настільки великі, що саме лише його

використання є перевагою для процесу транснаціоналі#

зації або глобалізації. Інтернет — єдиний канал зв'яз#

ку, що дає змогу використовувати одночасно текст, звук

та зображення, і пропонує достатню інтерактивність,

надаючи користувачам можливість висловити свою дум#

ку та обговорювати проблемні питання один з одним. З

огляду на вищесказане, розвиток веб#сайту "EUROPA"

шляхом підвищення рівня інтерактивності та посилення

функцій навігації та пошуку з метою перетворення на

основний канал віртуального спілкування на рівні ЄС, є

необхідним для процесу розвитку згуртованості грома#

дян ЄС та надання суспільству економічної, соціальної

та політичної інформації [4]. "EUROPA" повинен зали#

шатись важливим орієнтиром у наданні інформації з ЄС,

доповнюючи інформацію, що надається громадянам

через веб#сайти національних органів влади країн#

членів. Втім, незважаючи на досягнення, Європейський

Союз працює у напрямку інтенсифікації своєї присут#

ності в Інтернеті. Європейська комісія має намір заохо#

чувати розробку нових веб#сайтів, які будуть належати

громадянському суспільству, організаціям державного

та приватного сектору і приділятимуть особливу увагу

європейським справам та стимулюватимуть обговорен#

ня на тему реалізації європейської політики [3].

Незважаючи на те, що віртуальне спілкування має

беззаперечні переваги для спілкування з цільовими рин#

ками, ЄС не відмовляється від комунікації шляхом ви#

пуску друкованої продукції. Хоча панування Інтернету

у питанні комунікації збільшується з кожним днем, по#

пит на друковані ЗМК також зростає. Наразі відпові#

дальними органами ЄС розроблено концепцію комуні#

каційної політики з використанням усіх видів засобів

масової комунікації, яка поєднує використання друко#

ваних ЗМК з онлайн#середовищем та аудіо#візуальною

продукцією, з використанням останніх досягнень у цій

галузі.

Інший аспект комунікаційної політики Європейсько#

го Союзу — консолідація партнерства на рівні ЄС. На#

ціональні уряди країн#членів несуть відповідальність за

імплементацію європейської політики всередині країн,

а також інформують про цю політику своїх громадян. У

цьому напрямі Європейська комісія прагне зміцнити

відносини між державами#членами шляхом проведен#

ня періодичних зустрічей з керівниками органів, відпо#

відальних за комунікацію, з метою визначення пріори#

тетів на найвищому рівні та моніторингу процесу кому#

нікації і інформацією щодо комунікаційної діяльності.

Цей тип взаємодії визначає спеціально адаптовану

структуру співробітництва між комісією, парламентом
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та відповідними органами держави#члена. Це партнер#

ство є інструментом спільної діяльності щодо реалізації

пріоритетів комунікації на основі спільних комунікацій#

них планів. Плани складаються на політичному рівні між

Єврокомісією, Європарламентом та органами держав#

членів, відповідальними за вирішення питань, пов'яза#

них з комунікацією. Єврокомісія та державні органи

влади країн#членів поділяють відповідальність за фор#

мування комунікаційної політики на місцях. Комісія зай#

мається фінансуванням, а держави#члени забезпечують

інфраструктуру та людські ресурси. Регіональні та

місцеві органи влади відіграють ключову роль у просу#

ванні комунікацій, пов'язаних з ЄС. Комунікація будуєть#

ся таким чином, щоб продемонструвати актуальність

політики та рішень ЄС для місцевого рівня.

ВИСНОВКИ
1. Можна виокремити такі принципи комунікаційної

політики у Європейському Союзі:

— принцип максимальної відкритості і прозорості;

— принцип єдиного інформаційного поля;

— принцип орієнтації на цільову аудиторію;

— принцип побудови інтегрованої системи комуні#

кацій одночасно на центральному та місцевому рівнях;

— принцип диверсифікації каналів комунікації;

— принцип взаємодії з громадянським суспіль#

ством;

— принцип формування європейської ідентичності.

2. На сучасному етапі розвитку української інфор#

маційно#комунікаційної політики варто взяти до уваги

деякі напрацювання ЄС у цій сфері. Зважаючи на основ#

ні внутрішні проблеми країни останніх років (економіч#

на криза, військові дії на тимчасово окупованих терито#

ріях), проблематика дослідження комунікаційних по#

треб цільової аудиторії є надзвичайно актуальною. Зви#

чайно провести повноцінні маркетингові дослідження на

території зони АТО практично неможливо, втім форму#

вати інформаційні повідомлення для населення цих те#

риторій на загальних підставах недоцільно. До прикла#

ду, у 2017 році Україна отримала право на безвізовий

в'їзд громадян України до Шенгенської зони ЄС. Якщо

для населення західних областей України це здобуток

державної влади, і ця новина підвищила довіру населен#

ня до уряду і президента, то інформаційні повідомлен#

ня про цю подію для населення тимчасово окупованих

територій могло мати абсолютно протилежний ефект.

Для людей, які страждають від бойових дій, скоріше за

все це не настільки вагома подія у порівнянні з потре#

бою врегулювання ситуації у зоні АТО. Такі особливості

потрібно адекватно оцінювати і враховувати при підго#

товці комунікаційних заходів у різних регіонах Украї#

ни.

3. Додаткового вивчення потребує перспектива

впровадження та (або) удосконалення принципів кому#

нікаційної політики, які використовуються у ЄС, у реа#

ліях українського сьогодення. На нашу думку, у цьому

контексті особливий інтерес викликають принципи про#

зорості і відкритості, визначення і спрямованості на

цільову аудиторію та взаємодії з громадянським су#

спільством, які такі, що можуть бути основою форму#

вання маркетингових комунікацій у публічному уп#

равлінні в Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах динамічних соціокультурних змін зростає

значущість інновацій в управлінні та здатність управ#

лінської підсистеми до швидких трансформацій. Все

більш актуальними стають дослідження інновацій та

інноваційної діяльності у державному управлінні. Зага#

лом упровадження чи застосування інновацій органами

державної влади визначається як інноваційна діяльність,

тобто поєднана певними цілями сукупність дій, що за#

безпечують більш ефективне досягнення результату

альтернативними стосовно уже застосовуваних методів

керування. У межах діяльності органів державної вла#

ди обов'язковою характеристикою управлінських інно#

вацій є орієнтація на зростання добробуту людей та су#

спільства, цій меті звичайно і підпорядковується проду#

кування нових управлінських, соціальних, чи техноло#
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Інновації у державному управлінні доцільно визначити як цілісний процес упровадження нових форм,
напрямів та технологій управлінської діяльності у системі державної влади з метою забезпечення її ефек�
тивності. Конструктивні трансформації державного управління є наслідком інноваційної діяльності у ца�
рині державного управління. Цілі інноваційного розвитку вітчизняної системи державного управління вба�
чаються не в ньому самому, а в соціальних орієнтирах управлінських інновацій. Сьогодні актуальним є
становлення інноваційного типу державного управління. У центрі уваги дослідження цього процесу ма�
ють бути організаційні, а у більш загальному сенсі — інституційні механізми набуття системою державно�
го управління нових якостей на основі структурно�функціональних та організаційно�процесуальних но�
вацій. Вказані механізми доцільно на інституційному рівні об'єднати в єдиний інституційний механізм онов�
лення діяльності органів державної влади в Україні. Інноваційний механізм державного управління слід
розуміти як цілеспрямовано створену технологічну систему здійснення управлінських реформ. Відпові�
дно інноваційний тип управління, що в результаті дії такого механізму, набуває здатності до постійного
самооновлення своїх структури та функцій відповідно до потреб суспільства.

Innovations in public administration should be defined as a holistic process of introducing new forms, directions
and technologies of management activity in the system of state power in order to ensure its effectiveness.
Constructive transformation of public administration is a consequence of innovation activity in the field of public
administration. the goals of innovation development of the domestic system of public administration are not
seen in it, but in the social guidelines of managerial innovation. Today the formation of an innovative type of
public administration is relevant. The focus of the study on this process should be organizational, and in a more
general sense, the institutional mechanisms for acquiring a system of state management of new qualities based
on structural and functional and organizational and procedural innovations. It is expedient to consolidate these
mechanisms at the institutional level into a single institutional mechanism for updating the activities of state
authorities in Ukraine. Innovative mechanism of public administration should be understood as a purposefully
created technological system for the implementation of administrative reforms. Accordingly, an innovative type
of management, which becomes the result of such a mechanism, acquires the ability to continuously improve
its structure and functions in accordance with the needs of society.
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гічних процесів. Успішність інноваційної діяльності у ца#

рині державного управління стає предметом широкої

уваги насамперед на технологічному рівні.

СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Окремі технологічні аспекти інноваційної транс#

формації органів державної влади досліджено у робо#

тах Г. Антонюка, Д. Богині, Л. Дідківської, В. Захарчен#

ка, В. Князєва, В. Куценка, Ю. Лебединського, С. Мо#

черного, Н. Нижник, М. Скоромнюка, Ю. Сурміна,

В. Цвєткова та інших фахівців. Чимало спеціалістів звер#

нули увагу на необхідність системного дослідження кон#

кретних механізмів становлення інноваційного держав#

ного управління, серед них Г. Атаманчук, В. Бакуменко,

В. Князєв, В. Коломийчук, О. Коротич, О. Лазор, М. Ле#

сечко, В. Малиновський, Р. Рудніцька, В. Тертичка та
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інші. У наявних дослідженнях акцентується необхідність

комплексного аналізу інноваційних механізмів розвит#

ку державного управління. Разом з тим концептуальне

обгрунтування цього процесу з виходом на забезпечен#

ня проектно#модельного рівня аналізу ще не стало пред#

метом глибокого наукового аналізу.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначення концептуальних засад та характеру про#

цесу становлення інноваційного механізму державного

управління в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Незважаючи на актуальність саме технологічного

виміру управлінських нововведень, самі управлінські

інновації суттєво відрізняються від технологічних. Остан#

ні представляють собою ті нові елементи діяльності, які

забезпечують отримання і використання певних новацій

для вирішення інженерно#технологічних завдань най#

різноманітнішого характеру, насамперед у царині нау#

ково#технічного та економічного розвитку. Технологічні

інновації визначають і супроводжують ті сфери життя

суспільства, які ми пов'язуємо з розвитком науково#тех#

нічного прогресу, зокрема, у сучасних умовах, це на#

самперед сфера інформаційних технологій та нових

способів організації виробництва, що на ці технології

опирається, з загальним результатом у вигляді форму#

вання інформаційно#мережного суспільства.

 Управлінські інновації є нетехнологічними поряд з

інноваціями правового, екологічного, соціокультурного,

загальногуманітарного тощо характеру. Управлінські

інновації дослідники визначають як зміни різного харак#

теру в системі керування на рівні соціуму чи його певної

складової для, що мають своєю метою досягнення цілей

чи вирішення конкретних завдань, пов'язаних з функціо#

нуванням та розвитком цієї системи [7]. У цілому це такі

трансформації у підсистемі управління суспільства, які

забезпечують зростання ефективності управлінських

рішень. Виходячи з наявної наукової літератури, доціль#

но виділити кілька складових таких інновацій:

— організаційно#управлінські інновації, на основі

яких здійснюється упровадження у діяльність органів

державної влади більш ефективних нових методів, тех#

нологій, форм організації управлінської діяльності.

Вони мають відношення до змін у формах та напрямах

роботи органів державного управління на структурно#

му і особистісному рівні, нових способах міжсуб'єктної

взаємодії та організації мережі управлінських зв'язків

ієрархічного чи поліархічного характеру, і відтак мають

своїм наслідком нову структурно#діяльнісну основу

принйяття і реалізації управлінських рішень;

— внутрішньоуправлінські та нормативні інновації,

які визначають основні напрями та форми цілеспрямо#

ваної трансформації функціонального імперативу управ#

лінської підсистеми, а також узгоджують ці зміни з усі#

ма іншими, надаючи інноваційному розвитку органів

державної влади цілісності та послідовності організа#

ційно#структурних, технологічних та організаційно#про#

цесуальних новацій. Сюди ж можна віднести інновації в

плануванні управлінської діяльності, оцінки її резуль#

татів та удосконалення конкретних форм роботи апа#

рату управління;

— соціокультурно#особистісні інновації, які зоріє#

нтовані на розкриття можливостей розвитку людсько#

го потенціалу системи державного управління у межах

удосконалення корпоративної культури, особистісних

та ділових якостей державних службовців. У орга#

нізаційному плані мова йде не лише про мотивацію

управлінців до самовдосконалення, а й про різноманітні

форми кадрової політики, роботи з персоналом, удос#

коналення систем підготовки та перепідготовки управ#

лінських кадрів.

У теоретичному плані управлінські інновації звичай#

но визначають на основі системно#функціонального

підходу у його синергетичній інтерпретації як цілеспря#

мовану чи стихійну трансформацію системи управління

чи її окремої складової у відповідності зі змінами су#

спільства як об'єкта керуючого впливу. У межах такого

підходу відкриваються можливості аналізувати уп#

равлінські інновації у найбільш широкому спектрі ви#

мірів — від організаційного до соціокультурного, від

змін у функціях до становлення нової управлінської

культури, від нових якостей модельного рівня до вико#

ристання технологічних новацій, пов'язаних з інформа#

тизацією управлінських процесів. Відтак актуалізуєть#

ся евристичний потенціал поняття "управлінська інно#

вація" і розкривається широка перспектива його вико#

ристання для дослідження і удосконалення діяльності

органів державної влади. Саме це дослідники вважають

основою будь#якого дослідження процесів реформу#

вання та модернізації системи державного управління

в сучасних умовах [2, с. 115]. Таке поняття може бути

конкретизоване стосовно діяльності органів державної

влади, відтак інновації у державному управлінні доціль#

но визначити як цілісний процес упровадження нових

форм, напрямів та технологій управлінської діяльності

у системі державної влади з метою забезпечення її

ефективності у контексті діяльності державних струк#

тур як з погляду внутрішньосистемних змін, так і сто#

совно зовнішньо системної організації взаємодії з су#

спільством та його інститутами.

У сучасних умовах, коли на перше місце виходить

проективне управління у діяльності органів державної

влади, їх інноваційна діяльність насамперед стосується

підготовки та реалізації різноманітних інноваційних про#

ектів і організації інноваційної інфраструктури для їх

здійснення. Відповідно основним змістом інноваційної

діяльності у сфері державного управління є становлення

нових організаційних форм, методів, технологій реалі#

зації керуючих впливів стосовно об'єкта управління (сус#

пільства та його окремих складових), а також упро#

вадження нових способів діяльності самих державних

службовців (нові підходи до організації робочих місць).

Ми згоджуємося з дослідниками, які виводять комерц#

ійну складову інновацій за межі діяльності органів дер#

жавної влади [3]. Вказана характеристика інновацій у

системі державного управління має бути нормативно

визначена у вигляді формулювання цілей інноваційної

діяльності системи державного управління, які відрізня#

ються від завдань управлінської діяльності у будь#якій

іншій сфері — науковій, комерційній, культурній тощо.

Виходячи зі всього сказаного, інновації у царині

державного управління доцільно розуміти як принци#

пово нові чи суттєво удосконалені напрями, способи і
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технології реалізації функціонального імперативу орга#

нів державної влади як стосовно здійснення державної

стратегії і політики, так і стосовно надання конкретних

державних послуг, що забезпечує зростання результа#

тивності, ефективності, якості їх управлінської діяль#

ності за рахунок організаційної оптимізації, розвитку

кадрів, використання технологічних новацій тощо [6].

Такі конструктивні трансформації державного управлі#

ння є наслідком інноваційної діяльності у царині дер#

жавного управління, яку потрібно інтерпретувати як

комплекс дій та реалізацію конкретних проектів щодо

розробки та упровадження інноваційних форм і методів

реалізації управлінських функцій органів державної

влади у контексті зростання їх ефективності та якості.

Основною соціокультурною специфікою інновацій

у державному управлінні слід вважати їх визначеність

тенденціями і пріоритетами розвитку самого суспіль#

ства. Враховуючи, що Україна знаходиться зразу у

кількох процесах системних соціальних трансформацій,

управлінська діяльність органів державної влади має

бути свого роду "інноваціями стосовно інновацій". Зав#

дання державотворення, європейської інтеграції, ста#

новлення сучасної моделі соціально#економічного роз#

витку, формування конкурентоздатної економіки та ви#

сокодуховної культури можна вирішити тільки у межах

інноваційної системи державного управління.

Відтак цілі інноваційного розвитку вітчизняної сис#

теми державного управління бачаться не в ньому само#

му, а в соціальних орієнтирах управлінських інновацій.

Кумулятивним результатом управлінської діяльності має

стати становлення в Україні інноваційного суспільства,

суспільства знань, освіти і науки насамперед, саме за

рахунок цих сфер забезпечується максимізація потен#

ціалу розвитку країни та її економіки, зокрема, і сто#

совно здатності продукувати чи упроваджувати інно#

ваційні технології, ефективні соціально#економічні прак#

тики та організаційні моделі. Інноваційне управління є

також джерелом антикризового регулювання, станов#

лення механізмів самоуправління та постійного оновлен#

ня соціальних інститутів.

У той час як загальні передумови інноваційного роз#

витку вітчизняної системи державного управління пред#

ставляються достатньо розробленими, напрями практич#

ної реалізації управлінських реформ вимагають свого

концептуального обгрунтування. Принциповим питанням

для формування практично#технологічного виміру інно#

ваційного розвитку державного управління є при цьому

визначення суб'єктності інноваційної діяльності та на#

прямів взаємодії управлінської підсистеми із суспільством

для забезпечення його готовності до упровадження інно#

ваційних форм життєдіяльності. На нашу думку, забез#

печення такої готовності і є цілепокладальним орієнти#

ром модернізації вітчизняної системи державного управ#

ління, оскільки без набуття здатності до інноваційного

розвитку суспільство накопичує ризики дезорганізації.

По суті, саме успішність у здійсненні інновацій визначає і

позитивний характер, і темпи розвитку суспільства. Ми

неодноразово спостерігали, у тому числі і в останній пе#

ріод розвитку України, як нездатність забезпечити і ос#

воїти інновації, що корениться у недоліках державного

управління, відображалася у вигляді руйнівних наслідків

для всього українського суспільства. Наш практичний

досвід свідчить, що можливості інноваційних змін визна#

чаються не суб'єктивним бажаннями громадян чи держав#

них діячів, вони є об'єктивно обумовлений потенціал інно#

ваційного розвитку, який має цілеспрямовано формува#

тися системою управління.

Потрібно мати на увазі, що інноваційна стратегія

модернізації як суспільства, так і системи державного

управління є відображенням реальних процесів і наяв#

ного потенціалу розвитку. При цьому здійснення інно#

вацій скільки#небудь значних масштабів є дуже ризи#

кованою справою, оскільки системні трансформації

дуже важко піддаються прогнозуванню та керуванню в

умовах сучасного суспільства, яке само по собі є склад#

ним, динамічним, мінливим і слабо прогнозованим. Тим

більше, що демократичний транзит України суттєво роз#

ширює свободу дій усіх соціальних суб'єктів, що ще

більше розширює ризики нововведень. Також потрібно

вказати на неможливість поступового переведення на

інноваційний шлях розвитку тих чи інших соціальних

сфер в умовах їх системної взаємозалежності, що ко#

рениться у реаліях глобалізованого світу, сучасних

інформаційних технологій та моделях соціальної орга#

нізації.

Практичне здійснення управлінських інновацій по#

требує поєднання значної кількості узгоджених дій у

різних сферах соціального життя. Насамперед мова йде

про випереджувальні зміни у системі підготовки управ#

лінського персоналу та загалом громадськості до сприй#

няття та участі у процесах реформування. Важливе місце

займає оцінка потенціалу інноваційного розвитку та

ефективний розподіл ресурсів. У більш загальному

плані має бути забезпечений перехід усієї управлінсь#

кої системи до інноваційних форм діяльності та мислен#

ня з відповідним освітнім та ціннісним потенціалом. У

цілому процесно#функціональна стратегія розвитку та

діяльності органів державної влади має бути замінена

соціально#інноваційною орієнтацією. Найбільшим аргу#

ментом у цьому випадку є не стільки відсутність потен#

ціалу інноваційного розвитку у першої, скільки її низь#

ка стійкість проти низки негативних характеристик інно#

ваційних проектів, що мають місце у сучасній дійсності

нашої країни. Це підміна загальнодержавних цілей інно#

ваційних змін приватними інтересами, формальний

підхід при плануванні управлінських інновацій (зміни

заради змін, а не кокретного результату), непослі#

довність і відсутність обгрунтованих орієнтирів управл#

інських реформ тощо. Це приводить до того, що до сьо#

годні усі проекти реформування системи вітчизняного

державного управління були непослідовними і мало#

ефективними, так і не створено дієвих механізмів ви#

вчення і упровадження найбільш перспективних управ#

лінських практик на всіх рівнях — нормативно#законо#

давчому, у діяльності виконавчої влади та місцевого

самоврядування, у формах соціальної активності гро#

мадянського суспільства. Загалом трансформація сис#

теми державного управління на принципах моделі пуб#

лічного управління відбувається дуже повільно і без

значних результатів щодо позитивних змін у самому

суспільстві.

Вітчизняні дослідники у зв'язку з цим акцентують,

що насамперед "вимагають визначення, уточнення та

акцентування основні питання переходу до інновацій#
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ного типу державного управління" [4, с.1]. У центрі ува#

ги дослідження цього процесу мають бути організаційні,

а у більш загальному сенсі — інституційні механізми

набуття системою державного управління нових якос#

тей на основі структурно#функціональних та організа#

ційно#процесуальних новацій. Вказані механізми до#

цільно на інституційному рівні об'єднати в єдиний інсти#

туційний механізм оновлення діяльності органів держав#

ної влади в Україні. Він постає як інструмент становлен#

ня інноваційного типу державного управління, що на

постійних засадах забезпечує реформування системи

органів державної влади через зміни у її функціональній

організації та процесуально#діяльнісних характеристи#

ках. Відповідно інноваційний тип управління, що стає

результаті дії такого механізму, набуває здатності до

постійного самооновлення своїх структури та функцій

відповідно до потреб суспільства.

Слід сказати, що низка вітчизняних дослідників пря#

мо пов'язує управлінські інновації зі становленням ефек#

тивних механізмів гнучкого реагування на нові запити

суспільства в органах державного управління. У зв'язку

з цим, зокрема, вказується, що "проблема формування

інноваційного механізму державного управління у сучас#

ному українському суспільстві набуває все більшої акту#

альності" [5, с. 3]. Вказана проблематика є дуже широ#

кою, включаючи переосмислення самої сутності держав#

ного управління на принципах концепції публічного уп#

равління, вироблення нових моделей та підходів до

організації управлінської діяльності, суттєве розширен#

ня інструментарію здійснення управлінських інновацій

тощо. З формуванням такого механізму пов'язуються

надії подолання консерватизму вітчизняної системи дер#

жавного управління, яка на сьогодні не лише не проду#

кує необхідні зміни, а й нездатна використати поширені

у всьому світі ефективні моделі управлінської діяльності.

На нашу думку, інноваційний механізм державного

управління слід розуміти як цілеспрямовано створену

технологічну систему здійснення управлінських реформ

з власними структурою, нормативною базою, функція#

ми, технологіями та інструментарієм реалізації завдань

комплексного оновлення усієї управлінської підсисте#

ми у нашій країні. З практичного боку доцільним, на наш

погляд, у якості його структурно#функціональної осно#

ви створити централізований орган управління іннова#

ційною діяльністю в системі державної влади з широ#

кими функціями стосовно здійснення реформ та розга#

луженою мережею на основі надання функцій інно#

ваційного менеджменту певним структурним ланкам

органів виконавчої влади у центрі та на місцях. Акту#

альним і малорозробленим питанням, що має пряме

відношення до нормативної основи досліджуваного

механізму, є визначення системи індикаторів, на основі

якої має здійснюватися планування та упровадження

інноваційних проектів в органах державної влади. Ви#

магає також удосконалення концептуальна основа виз#

начення ефективності процесу становлення інновацій#

ної моделі діяльності як системи державного управлін#

ня загалом, так і її окремих складових. Зокрема необ#

хідно розробити та застосувати систему індикаторів

інноваційності управлінської діяльності як центральних

та галузевих органів виконавчої влади. Що стосується

стратегії, то необхідним є насамперед визначення орга#

нізаційних форм становлення в Україні інноваційної

моделі державного управління.

 Системні зміни мають відбутися і у сфері інструмен#

тарію управлінської діяльності. Ми згодні з дослідника#

ми, які вказують на необхідність використання зарубіж#

ного досвіду щодо упровадження широко апробованих

у сфері бізнесу інноваційних інструментів управління,

зокрема, бенчмаркінгу, аутсорсингу, реінжинірингу, про#

ектного менеджменту, електронного врядування тощо на

основі адаптації до наших умов концепцій публічного

управління та нового публічного управління. Вказані тех#

нології цілком підходять для формування інноваційних

інструментів управління у процесі модернізації діяльності

органів державної влади. Бенчмаркінг дозволяє органі#

зувати вивчення і імплементацію найбільш ефективних

управлінських технологій, які існують у світовій практиці.

За прикладом розвинених країн, що орієнтуються на

клієнталістську модель державного управління, доціль#

но широко використовувати аутсорсинг, що допомагає

розвантажити органи державної влади від допоміжних

функцій управління на основі передачі їх іншим органі#

заціям. Зі сфери бізнес#технологій у світову практику

державного управління прийшов інструментарій реінжи#

нірингу, який забезпечує таку важливу сторону інновац#

ійного розвитку, як системне і глибоке переосмислення

функцій і форм діяльності органів державної влади, на#

цілене на їх фундаментальне оновлення. В Україні уже

започатковане упровадження широко розповсюджене у

розвинених країнах електронне урядування, яке справед#

ливо розглядається як найкраща в умовах процесів

інформатизації форма взаємодії органів державної вла#

ди з громадянським суспільством, його інститутами та ок#

ремими громадянами [8]. Останнім часом все більшого

визнання набуває і нашій країні проектний менеджмент,

який забезпечує ефективне управління на основі чіткого

узгодження усіх складових здійснюваного проекту чи

заходу.

На сьогодні детально досліджуються не тільки конк#

ретні управлінські технології, на основі яких формується

інноваційний механізм державного управління, а й сис#

темні якості такого механізму стосовно тієї чи іншої сфе#

ри діяльності. Зокрема стосовно підприємництва вказана

проблематика аналізується у роботах В. Колоколова,

В. Македона, М. Матвєєва, у ведучих галузях промисло#

вості, таких як машинобудування та енергетика, механізм

інноваційного розвитку розглядається у наукових розвід#

ках О. Дегтяренко, В. Баранніка, М. Земляного, С. Колос#

ка, у освітній царині найбільш чітко досліджувана пробле#

ма представлена у дослідженні Ю. Комара тощо.

Щоправда, вказані та інші дослідження демонстру#

ють важливу концептуальну проблему, яка полягає у

ототожнення двох достатньо різних складових держав#

ного управління: механізм керування інноваційною

діяльністю з боку органів державної влади та власне

інноваційний механізм державного управління. Таке

ототожнення, зокрема, обгрунтовують такі автори, як

А. Дагаєв, С. Кравченко, Т. Парвіна, В. Шопенко та інші.

У нашій роботі ця точка зору не підтримується, ми

розмежовуємо дані поняття на основі відмінності їх

класифікаційних ознак. Адже у першому випадку аналі#

зується діяльність органів державної влади стосовно

інноваційної діяльності різноманітних соціальних струк#
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тур, що виступає як об'єкт управління. Метою при цьо#

му є забезпечення з боку держави найбільш сприятли#

вих умов для інноваційного розвитку соціальних інсти#

тутів, підприємств, установ. Лише у другому випадку

мова йде про оновлення самого державного механізму

управління у вигляді системи інновацій різного рівня, і

це має слугувати предметом дослідження, насамперед

нових підходів, технологій, інструментів управління, які

покликані допомогти органам державної влади здійсню#

вати своє інноваційне перетворення, необхідне для

ефективного здійснення своїх керуючих та регулюючих

функцій. Відповідно і об'єктом у процесі аналізу інно#

ваційного механізму державного управління виступають

усі інноваційні процеси у системі органів державної вла#

ди, за допомогою яких здійснюється їх реформування.

Враховуючи, що реформаційні зміни здійснюються

насамперед як пошуки виходу із затяжної кризи, в якій

перебуває українське суспільство, ми підтримуємо пози#

цію тих дослідників, які вважають необхідним поєднува#

ти процеси розвитку інноваційного механізму державно#

го управління з комплексом заходів у межах антикризо#

вої стратегії розвитку держави [1, с.12—13]. Відтак сьо#

годні в Україні саме розробка механізму державного

антикризового управління є основним змістом і визна#

чальним чинником здійснення управлінських інновацій.

По суті, інноваційна стратегія розвитку у своїй основі є

антикризовою стратегією. Проте слід констатувати, що

подібне розуміння управлінських інновацій поки ще не

набуло загальновизнаного характеру, становлення стра#

тегії та технологій державного антикризового управлін#

ня у межах загального процесу формування механізму

інноваційного розвитку знаходиться у зародковому стані.

Відповідно постає завдання поєднання досліджень інно#

ваційних механізмів та антикризових механізмів держав#

ного управління як єдиного цілого.

ВИСНОВКИ
Загалом можна зробити висновок, що проблемати#

ка інноваційних змін системи державного управління у

контексті модернізацій них потреб суспільства є достат#

ньо вивченою з погляду кінцевих результатів, змісту та

загального характеру реформ. Однак при цьому прак#

тичні питання системного здійснення управлінських но#

вовведень є фрагментарними і в основному фокусують#

ся або на окремих аспектах інноваційної діяльності, або

на окремих сферах державного управління. Вихід з

такої ситуації бачиться у розробці концептуальної мо#

делі інновацій, що орієнтується на розуміння реально#

го потенціалу змін та їх інструментарію. В основі такої

моделі має лежати концепт "інноваційний механізм дер#

жавного управління", а методологічною основою має

слугувати визначення напрямів трансформації системи

державного управління на засадах концепції публічно#

го управління. Лише на цій основі можлива практична

розробка науково обгрунтованих механізмів і техно#

логій здійснення управлінських реформ, що і має бути

предметом подальших досліджень проблеми.
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