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EXPEDIENCY OF DECISION ON IMPROVING THE CORPORATE GOVERNANCE QUALITY

Стаття присвячена дослідженню теоретичних основ визначення сутності корпоративного

управління та основних його категорій, а також обгрунтуванню доцільності прийняття рішень

щодо підвищення рівня якості корпоративного управління на підприємствах. Аналіз літератур-

них джерел показав, що серед економістів не існує єдиної думки щодо визначення сутності

корпоративного управління, адже єдиного універсального визначення, яке застосовується для

будь-яких ситуацій, країн з різною ринковою економікою і правовою системою, не існує. Крім

цього виникають суперечності щодо форми власності підприємств з корпоративним управлін-

ням: деякі автори ототожнюють корпорацію з акціонерною формою власності, що є загальноп-

рийнятим у світовій практиці, інші — окрім акціонерних товариств до корпорацій також відно-

сять товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю.

У зв'язку з цим запропоновано при визначенні економічної доцільності впровадження на

підприємстві заходів щодо підвищення рівня якості його корпоративного управління визначати

питому вагу витрат на ці заходи у загальному обсязі виробництва продукції.

The article investigates the theoretical basis for determining the corporate governance essence

and its basic categories and substantiation of expediency decisions about improving the corporate

governance quality in the business. Analysis of the literature showed that among economists there

is no consensus on the definition of the corporate governance essence as a single universal definition

that applies to any situation, the country with a market economy and legal system does not exist. In

addition, there are contradictions types of corporate governance ownership: some authors identify

corporation with corporate ownership that is common in the world, others — in addition to

corporations, joint stock companies also include limited liability companies and additional liability.

In this regard, proposed in determining the economic feasibility of implementing the company

measures to improve the corporate governance quality to determine the proportion of the costs on

these measures in total production.

Ключові слова: корпоративне управління, якість корпоративного управління, управлінські рішення, ефек-
тивність, корпорація, акціонерне товариство, обсяг виробництва, економічні показники.

Key words: corporate governance, corporate governance quality, management decisions, efficiency,
corporation, joint stock company, production, economic performance.

Прийняття рішення по підвищенню рівня корпора-
тивного управління залежить від того, наскільки отри-
маний ефект від управлінських заходів перевищує по-
несені витрати на їх упровадження. Загальноприйняті
методи оцінки економічної ефективності управління
корпораціями є неприйнятними, а отже актуальним по-
стає питання обгрунтування доцільності впровадження
управлінських заходів для підприємств з різними об-
сягами виробництва і відповідно економічними показ-
никами діяльності,  вибору методики оцінки рівня їх
ефективності.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Основоположниками корпоративного управління прий-
нято вважати таких відомих економістів, як А. Берлі та Г.
Мінза. Проблемами створення і розвитку, а також оцінки
рівня корпоративного управління висвітлено у наукових пра-
цях авторів: М. Дженсен, У. Меклінг, А. Сміт, О.Д. Радигін,
С.П. Кукура, І.О. Храброва, П.Ю. Старюк, В.І. Полієнко,
С.М. Гурієв, О.В. Лазарева, А.О. Рачинський, Б.Б. Ковален-
ко, А.С. Пономарьов, Б. Блек, П. Госперс, А. Метрик, В. Дро-
бетс, М. Амманнті та інші. На основі аналізу літературних
джерел можна зробити висновок про відсутність єдиного
погляду до сутності корпоративного управління та методи-
ки оцінки рівня його ефективності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз теоретичних основ визначення

сутності корпоративного управління та основних його кате-
горій, а також обгрунтування доцільності прийняття рішень
щодо підвищення рівня якості корпоративного управління
на підприємствах з різними обсягами виробництва та еко-
номічними показниками діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Корпоративне управління на практиці сприяє ре-
структуризації підприємств, модернізації виробничих
фондів, перерозподілу фінансових ресурсів між учасника-
ми корпоративних груп та дозволяє виходити зі своєю про-
дукцією на міжнародні ринки збуту. Неоціненна роль інвес-
тицій, які більшість інвесторів прагнуть вкласти у підприєм-
ства з високим рівнем корпоративного управління, що за-
безпечує захищеність їх прав та гарантує ефективне вико-
ристання їхнього капіталу.

На сучасному етапі розвитку економіки України серед
основних проблем корпоративного управління можна виді-
лити основні:

— недовіру підприємців до акціонерної форми влас-
ності;

— конфлікту інтересів всіх учасників корпоративних
відносин.

Для з'ясування сутності поняття "корпоративне управ-
ління" необхідно провести огляд літературних джерел.
Підгрунтям для розвитку сучасного корпоративного управлі-
ння стали погляди різних науковців, які постійно еволюціо-
нували з розвитком економічних відносин. Засновниками
теорії корпоративного управління прийнято вважати А. Берлі
та Г. Мінза. У своїй праці "Сучасна корпорація та приватна
власність" автори сформували класичний погляд на пробле-
му корпоративного управління — розділення власності та
контролю [9]. Також слід відмітити праці М. Дженсена та У.
Меклінга з теорії агентських відносин, де висвітлено пробле-
ми розбіжності інтересів акціонерів та менеджерів [10].

За визначенням російського вченого Р. М. Ентів корпо-
ративне управління є сукупністю різних механізмів (еконо-
мічних, адміністративних), за допомогою яких можлива ре-
алізація прав акціонерів, а також здійснюється формуван-
ня структури корпоративного контролю [8]. Друге класич-
не визначення запропонував сер Адріану Кедбері [7], авто-
ру першого в світі Кодексу корпоративного управління, у
якому викладено основні принципи відносини між власни-
ками компанії та її інвесторами. На думку автора, корпора-
тивне управління є нічим іншим як системою контролю за
діяльністю компаній. Однак таке визначення є поверхневим
і не відображає усю складність даного процесу. Тому у своїх
наступних працях автор зазначив, що головним призначен-
ням корпоративного управління є урахування та узгоджен-
ня інтересів усіх учасників процесу задля досягнення цілей
діяльності компанії.

Продовження цієї думки є дослідження науковця І.І.
Мазур, відповідно до яких головною функцією корпоратив-
ного управління є забезпечення роботи компанії в інтере-
сах як акціонерів, які надали компанії фінансові ресурси,
так й інших зацікавлених сторін [5].

У зв'язку з комплексним характером визначення кор-
поративне управління зарубіжні і вітчизняні вчені все більше
уваги приділяють дослідженню даного питання. Так, наприк-
лад, С. П. Кукура зазначає, що поняття "корпоративне уп-
равління" розкривається при вирішенні проблем структур-
ної організації  та регулюванні діяльності крупних
підприємств у вигляді корпорацій [3, с. 121]. Відносно ос-
таннього у науковців також виникає ряд суперечностей, бо
організаційно-правова форма підприємств стала новим і
глибшим напрямом дослідження. Так, автори роботи [2, с.
23] під корпорацією розуміють об'єднання юридичних
(фізичних) осіб в організацію з певною організаційною
структурою, в межах якої учасники вступають у погоджені
економічні та управлінські відносини з приводу формуван-
ня та використання акціонерної власності для досягнення
спільних цілей шляхом інтеграційної взаємодії.

Таким чином, можна зробити висновок, що більшість
науковців схиляються до думки, що для корпорацій прита-
манна акціонерна форма власності, як це прийнято у світовій
практиці. Більшість економістів характеризували поняття
"корпорація" у розумінні акціонерної форми організації.
Але у роботах Ю. М. Жорнокуй окрім акціонерних товариств
до корпорацій відносяться товариства з обмеженою відпо-
відальністю та товариства з додатковою відповідальністю
[1, с. 32].

Отже, залишаються дискусійним питання визначення
самого поняття корпоративного управління, розкриття його
змісту, ролі і значення в ринкових умовах господарюванні.
Деякі науковці не у повній мірі враховують усю складність
корпоративного управління, інші — або не враховують інте-
реси всіх учасників данного процесу, або пов'язують кор-
поративне управління лише з акціонерним товариством.

Виходячи з ролі і значення корпоративного управління
в сучасних ринкових відносинах, корпоративне управління
в широкому розумінні є системою, що формує та регулює
економічні і соціальні відносини у процесі виробництва і
розподілу суспільних благ, які виникають між власниками,
менеджерами, персоналом та іншими сторонами.

Важливим аспектом досліджень також є оцінка ефек-
тивності управлінських заходів, направлених на підвищен-
ня рівня якості корпоративного управління, за результата-
ми якої приймаються управлінські рішення щодо їх впро-
вадження. Якість корпоративного управління розкриваєть-
ся у:

— дотриманні стандартів найкращої практики в органі-
зації ради директорів;

— забезпеченні розкриття інформації і фінансової про-
зорості;

— урахуванні прав акціонерів;
— можливості покращення економічних, екологічних і

соціальних обов'язків і сприянні стійкому економічному зро-
станню.

Як зазначено у роботі [6], до основних управлінських
заходів щодо підвищення рівня якості корпоративного уп-
равління підприємств можна віднести: створення відділу зі
спеціалістів з обліку за міжнародними стандартами фінан-
сової звітності, проведення аудиту фінансової звітності за
міжнародними стандартами, розробка веб-сайту та його
обслуговування, організація доступу на веб-сайті до основ-
ної інформації, створення відділу внутрішнього аудиту,
розробка стандартів внутрішнього аудиту, розробка кодексу
корпоративного управління, створення наглядової ради
відповідної кількості членів, розробка положення про на-
глядову раду та інше.
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Однак реалізація вищезазначених заходів на
підвищення рівня якості корпоративного управл-
іння супроводжується відповідними витратами на
їх впровадження, що у свою чергу зіставляються
з отриманим при цьому доходом, тобто оцінюєть-
ся ефективність заходів, спрямованих на підви-
щення рівня якості корпоративного управління.

Серед відомих підходів до визначення ефектив-
ності управління можна відзначити такі, що врахову-
ють загальні результати організації: приріст віддачі
від основних засобів організації, приріст продуктив-
ності праці в організації, розміри чистого прибутку на одного ке-
рівника, які зіставляються з витратами на управління [4].

На нашу думку, при оцінці ефективності управлінських
заходів, спрямованих на підвищення рівня якості корпора-
тивного управління, доцільно враховувати масштаби
підприємства і визначати питому вагу витрат на впроваджен-
ня управлінських заходів у загальному обсязі виробництва
продукції (наданні послуг). Це дозволить обгрунтувати
доцільність прийняття рішення щодо підвищення рівня якості
корпоративного управління на окремому підприємстві.
Вихідні дані та результати розрахунку питомої ваги витрат
на впровадження управлінських заходів (створення нагля-
дової ради відповідної кількості членів) у загальному обсязі
виробництва продукції (наданні послуг) на прикладі
підприємств різних форм власності наведено в таблиці 1.

За результатами таблиці 1 можна зробити висновок про
недоцільність впровадження деяких управлінських заходів на
підвищення рівня якості корпоративного управління на неве-
ликих підприємства, адже витрати на створення наглядової
ради відповідної кількості членів становлять значну частку
(більше 50%) у загальному обсязі виробництва продукції (на-
данні послуг) таких підприємств. Однак, як видно, для акціо-
нерних товариств (ПАТ "ЦГЗК") такі заходи є доцільними,
адже питома вага понесених витрат (6192,00 тис. грн.) на їх
упровадження у загальному обсязі виробництва продукції
(4985865,64 тис. грн.) є незначною і складає лише 0,12 %.

ВИСНОВОК З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
При прийнятті рішення щодо впровадження управлінсь-

ких заходів, направлених на підвищення рівня корпоратив-
ного управління підприємств, необхідно обрати правильну
методику оцінки їх ефективності, яка б окрім інтересів учас-
ників корпоративних відносин враховувала особливості
діяльності самого підприємства, обсяги його виробництва,
операційний прибуток та інші фактори. Це лише підтверд-
жує, що корпоративне управління має свої особливості за-
лежно від роду діяльності підприємства.
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Таблиця 1. Питома вага витрат на впровадження

управлінських заходів у загальному обсязі виробництва

продукції (наданні послуг)

№ 
п/п 

Підприємство 

Обсяг 
виробництва, 
тис. грн. 

Витрати на 
впровадження 
управлінських, 

тис. грн. 

Питома 
вага, % 

1 ПАТ «ЦГЗК» 4985865,64 

6192,00 

0,12 

2 ТОВ «Шляхпостач-КР» 9647,37 64,18 

3 ТОВ «Трансмаш» 6913,8 89,56 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах глобальної конкуренції саме інноваційний

чинник визначає парадигму економічного розвитку і за-
безпечує економічну безпеку будь-якої країни. Технології
можуть відігравати важливу роль у регіональному роз-
витку, тому вкрай актуальною стає проблема розробки
такої регіональної політики, коли місцева влада, ділові
кола та дослідницькі структури разом опрацьовують і
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М. В. Макаренко,
д. е. н., доцент, Азовський морський інститут
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FORMATION OF AN INNOVATIVE POLICY ON THE REGIONAL LEVEL: A CONDITION
AND PROBLEMS

У статті розглянуто проблеми, що стоять перед Україною в питаннях формування інновацій-

ної політики як на національному, так і регіональному рівні. Проаналізовано статистичні дані й

наведено порівняльні цифри, що дозволяють судити про стан інноваційної сфери в Україні, на-

явному серйозному інноваційному потенціалі й причинах його недостатнього використання.

Обгрунтовано стратегічну значимість для України управління інноваційним розвитком її регі-

онів в умовах процесів глобалізації. Наведено положення, що дозволяють судити про різницю

підходів у формуванні інноваційної політики як на національному, так і на регіональному рівні.

Оскільки інноваційність є ключовим чинником успіху, розглянуті завдання інноваційної політи-

ки, принципи, на яких вона повинна будуватися. Доведено, що елементи, що характеризують

регіон, котрий розбудовує інновації, повинні стимулюватися владою через розробку належної

регіональної політики й наведено її основні напрями, розглянуто деякі типології регіональних

інноваційних систем у відповідності до особливостей управління й масштабів інновацій на

підприємствах.

The problems cohich to Ukraine cope with issues of formation of the innovative policy as on national,

and regional level are considered in the article. The statistical data is analyzed and the comparative

figures are resulted, allowing to conclude on a condition of innovative sphere in Ukraine, available

serious innovative potential and the reasons of its insufficient use. The strategic importance for

Ukraine of innovative development managements of its regions in the conditions of globalization

processes is presented. The positions are enumerated herewith, allowing to classity a different

approaches in formation of an innovative policy, both on national, and regional level. As innovation is

a key success factor so, problems of an innovative policy, principles on which it operates are

considered. It is proved that the elements characterizing region, enabling to develop innovations,

should be encouraged with the authorities through working out of an appropriate regional policy and

its basic directions are presented. Some classifications of regional innovative systems according to

management features and innovations scales at the enterprises are considered.

Ключові слова: інноваційна політика, регіональна інноваційна система, інноваційна сфера, інноваційна
діяльність, інноваційні процеси.

Key words: innovative policy, regional innovative system, innovative sphere, innovative activity, innovative
processes.

здійснюють заходи щодо створення найбільш сприятли-
вих умов для високотехнологічних компаній, які активно
займаються трансфером технологій.

Регіональна інноваційна система повинна об'єднати
зусилля державних та місцевих органів влади, наукових
та освітніх установ, бізнесових структур, регіональних
громадських організацій, спрямованих на активізацію
місцевих чинників економічного зростання за рахунок пе-
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реважно інноваційного розвитку виробництва. Отже,
досвід розвинутих країн свідчить, що структурна пере-
будова економіки постіндустріального суспільства, підви-
щення її конкурентоспроможності можливі лише за умо-
ви широкого впровадження інновацій, тобто активізації
інноваційної діяльності, яка грунтуватиметься на ефек-
тивній інноваційній політиці як на національному рівні, так
і на рівні регіону.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є розгляд питання щодо формування

інноваційної політики на регіональному рівні, вивчення її
стану та проблем.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

У цей час питанням управління інноваційною діяль-
ністю, проблемам формування інноваційної політики при-
святили свої роботи багато таких вчених, як Данько М., Ми-
колаїв А., Кокурін Д., Лісін Б., Денисюк В. та ін. Перехід
на інноваційний шлях економічного та соціального роз-
витку для України супроводжується багатьма проблема-
ми, але є обов'язковою умовою для її виходу на світовий
рівень. Отже, управління інноваційним розвитком регі-
онів є стратегічним завданням для кожної країни і вима-
гає ретельного вивчення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сировинна спрямованість у розвитку економіки Украї-
ни за останні десятиліття привела до технологічної дегра-
дації, істотного скорочення високотехнологічних вироб-
ництв повного циклу, що відображається на інноваційно-
му попиті. Як відомо, на сучасному етапі до 80% зростан-
ня ВВП у розвинених країнах досягається за рахунок інно-
ваційного сектору, і, очевидно, не випадково інвестиції у
високотехнологічний сектор становлять у США — 1,15%
до ВВП, Фінляндії — 1,11%. Частка США у світовому на-
укомісткому експорті цивільної продукції не перевищує
36%, Японії — 30%, Німеччини — 16%, Китаю — 6%.

В Україні ж спостерігаються наступні тенденції [3]:
— зменшення наукоємності ВВП в Україні з 1,28% в

2005 році до 0,9% в 2010 році;
— частка експорту високотехнологічної продукції в

Україні в 2008—2010 роках становила близько 2,7—
2,9% у той час, як у розвинених країнах даний показник
перевищує 30%;

— питома вага підприємств, що здійснюють техно-
логічні інновації не перевищує 25%, тобто мінімального
рівня розвинених країн.

В Україні основним джерел внутрішніх витрат на дос-
лідження й розробки є власні кошти підприємств (у се-
редньому 73%). Структура витрат на технологічні ін-
новації, свідчить про пріоритетність в Україні (у середнь-
ому 61,5%) придбання машин і встаткування, і мінімаль-
ної частки нових технологій (1,2%).

Економічна безпека в інноваційній сфері досягаєть-
ся в тому випадку, коли частка інноваційної продукції в
загальному обсязі всієї промислової продукції становить
15%. Питома вага інноваційних товарів в обсязі відван-
тажених у Росії в 2009 р. склав 4,5%. У той же час пито-
ма вага нових для ринку інноваційних товарів у загаль-
ному обсязі відвантажених товарів у Росії склав 0,7%
(2009 р.), у Великобританії — 12%, Німеччини — 14,1%,
у Фінляндії — 17,6% (2006 р.).

Існуюча адміністративно-організаційна структура уп-
равління інноваційними й науково-технічними процеса-
ми на Україні характеризується занадто великою
кількістю складових, погано взаємодіючих між собою й
не забезпечених системним і ефективним розподілом по-
вноважень. Фінансові кошти на науку й інновації розпо-
рошуються між 36 головними розпорядниками бюджет-
них коштів, науковими структурами, частина з яких пра-
цює неефективно. Не може створювати сприятливі умо-
ви для якісної інноваційної діяльності й постійна реорга-
нізація органів, що займаються державним управлінням
науковою діяльністю. Такі недоліки структури держав-
ного управління інноваційною діяльністю не сприяють
ефективній реалізації інноваційної й науково-технічної
політики держави.

Об'єктивна оцінка рівня інноваційної активності є од-
нією з найбільш актуальних і пріоритетних економічних
завдань, рішенням якої займаються різні науково-
дослідні центри, міжнародні організації й учені протягом
останніх десятиліть. Одним з найбільше широко викори-
стовуваних методів є складання міжкраїнних рейтингів,
що базуються на обчисленні зведеного числового інди-
катору на основі різних показників. Авторитетне міжна-
родне агентство Bloomberg Rankings у лютому 2013 року
представило свій рейтинг інноваційних країн світу. Досл-
ідженням було охоплено 96 країн, включаючи й Україну
[4].

Експерти оцінювали інноваційність країн за сьома по-
казникам. Перший — інтенсивність НДОКР (відсоток,
який НДОКР займають у ВВП країни), другий — продук-
тивність праці, третій — питома вага високотехнологіч-
них компаній (відсоток від загального числа публічних
компаній країни), четвертий — число науковців на 1 млн
чоловік. Інші показники — виробничі можливості, які оц-
інюються за внесками виробництва у ВВП і за часткою
високотехнологічної продукції в виробництві; рівень ос-
віти, що враховує кількість випускників інженерних спец-
іальностей; патентна активність (кількість зареєстрова-
них патентів на 1 млн чоловік, а також на 1 млн дол.
коштів, вкладених на НДОКР).

У сформованому рейтингу топ-50 (табл.1) [4] у впев-
нені лідери вийшли США, за ними ідуть Південна Корея
й Німеччина, у першу десятку потрапили також відразу
шість країн Євросоюзу.

Росія зайняла 14-е місце, обігнавши таких визнаних
інноваційних лідерів, як Китай (29-е місце) і Ізраїль (32-
е), а з пострадянських країн виявилася й зовсім єдиною,
що піднялась вище середини рейтингу. У топ-50 також
увійшли: Естонія (31-е), Литва (33-е), Україна (42-е), Лат-
вія (44-е) і Білорусь (49-е місце).

Найдужчими сторонами України у рейтингу визнані:
охоплення населення вищою освітою (6-е місце у світі),
патентна активність (17-е місце), інтенсивність НДОКР
(39-е місце), технологічні можливості промисловості (34-
е місце, вище, чим у Росії). Єдине, що заважає Україні
піднятися ще вище в цьому рейтингу, — підсумкова низь-
ка ефективність економіки ( 69-е місце).

Таким чином, входження України в число 50 країн-
лідерів світу за рівнем інноваційного розвитку говорить
про те, що в частині людських ресурсів — утвору, наяв-
ності кваліфікованих кадрів, ринку праці, патентної ак-
тивності, освітньої й наукової інфраструктури — країна
залишається на високому рівні. Однак інституціональна
й організаційна складові, у тому числі залучення компаній
до інноваційних процесів, конкурентоспроможність на
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внутрішньому ринку, регуляторне середовище — мало
сприяють перетворенню інновацій у масові й всеосяжні.
Інакше кажучи, Україна має значний інноваційний, інте-
лектуальний і творчий потенціал, який, однак, істотного
впливу на економіку поки не виявляє.

Однак в Україні не вдалось переломити ряд значи-
мих для інноваційного розвитку негативних тенденцій:
прискорити процес інтеграції національної інноваційної
системи в глобальну; кардинально підвищити інноваційну
активність і ефективність роботи компаній, у тому числі
державних, створити конкурентне середовище, що сти-
мулює використання інновацій. Ще багато чого потрібно
зробити для налагодження взаємодії науки й бізнесу,
підвищення рівня комерціалізації наукових розробок
державних академій наук і вузів в Україні до рівня роз-
винених країн ОЕСР. Державні кошти, виділювані на на-
уково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи, у
більшості секторів економіки витрачаються недостатньо
ефективно. Не вдалося вирішити проблему старіння нау-
кових кадрів, хоча для поліпшення ситуації держава по-
чала значні зусилля.

Незадовільні результати реалізації інноваційної по-
літики в попередні роки були обумовлені значною мірою
недостатнім "стикуванням" політики підтримки інновацій
і загальної соціально-економічної політики. Інноваційна
політика була на периферії економіки. Об'єктивно більш
високий пріоритет мала підтримка макроекономічної ста-
більності, посилення соціального захисту й розвиток га-
лузей соціальної сфери, модернізація інфраструктури.
При цьому недостатньо ефективними виявилися й клю-
чові з погляду нарощування інноваційної активності за-
гальні напрямки соціально-економічної політики такі, як
бюджетна політика, створення сприятливого інвестицій-
ного клімату й боротьба з корупцією, політика в сфері
технічного регулювання, податкова політика. Створювані
загальні економічні умови для інновацій були недостат-
ньо сприятливими.

Інноваційна стратегія, що одночасно реалізовувала-
ся, хоча й включала в якості цільових показники комерц-
іалізацію розробок і загальну інноваційну активность
бізнесу, більшою мірою була орієнтована на підтримку
пропозиції в сфері досліджень і розробок. Недостатня
приоритизація завдань щодо підтримки інноваційної ак-
тивності бізнесу, розвитку людського капіталу, підтрим-
ки інновацій у регіонах і цілого ряду інших не дозволили
забезпечити необхідну комплексність підходу й ліквіда-
цію "вузьких місць" в інноваційній системі країни [2].

У результаті, на сьогоднішній момент ключовою про-
блемою є в цілому низький попит на інновації в ук-

раїнській економіці, а також його неефектив-
на структура — надлишковий перекіс убік за-
купівлі готового встаткування за кордоном на
шкоду впровадженню власних нових розро-
бок.

Ні приватний, ні державний сектор не про-
являють достатньої зацікавленості у впровад-
женні інновацій. Рівень інноваційної активності
підприємств значно уступає показникам країн-
лідерів у цій сфері.

Удосконалювання інноваційної політики й
науково-дослідної діяльності сприяє розвитку
регіонів. Регіональна науково-технічна й інно-
ваційна політика — офіційно виражене в цілях,
напрямках і формах участі відношення органів
державної влади до наукової, науково-техніч-

ної і інноваційної діяльності.
Метою регіональної інноваційної політики є розши-

рення й результативне використання наукового й інно-
ваційного потенціалу, у зв'язку з тим, що відновлення й
удосконалювання народногосподарських комплексів і
зміцнення фінансової бази регіонів недосяжне без впро-
вадження нововведень і високотехнологічної продукції
світового рівня в різних сегментах ринку.

Розвиток регіонів відбувається нерівномірно, тому
що вони різні за рівнем інноваційного потенціалу, наяв-
ності трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, а
також кліматичних і географічних особливостей.

Крім того, існує ряд істотних відмінностей у підхо-
дах до формування інноваційної політики на національ-
ному рівні регіону.

Наприклад, при формуванні національної іннова-
ційної політики не враховується географічна регіональ-
на специфікація. Однак, як частина територіальної стра-
тегії зростання інноваційної конкурентоспроможність ре-
гіону, інноваційна політика повинна звертати увагу на
існуючий попит і пропозицію.

Приведемо кілька положень, які пояснюють перева-
ги формування інноваційної політики на рівні регіону.

Краща ідентифікація (суспільна, промислова і спо-
живча) потреб у регіоні може зменшити непевність і ри-
зики для потенційних регіональних виробників і стиму-
лювати їх на впровадження інновацій.

Ефективний інноваційний (суспільний, промисловий
і споживчий) попит може стимулювати регіональних ви-
робників розвивати, виготовляти і продавати більше інно-
ваційних товари й послуги.

Збільшення використання й застосування в промис-
ловості інновацій може привести до регіонального зрос-
тання й збільшенню продуктивності в діловому секторі.

Збільшення використання інновацій у суспільному
секторі може привести к зростанню обсягів та якості на-
дання суспільних послуг у регіоні й збільшити ефек-
тивність суспільного сектору.

Інноваційне суспільство або приватний попит може
допомогти в адресації до соціальних проблем (наприк-
лад, застосування інновацій в енергетиці і т.д.).

Посилення взаємодії між кінцевими користувачами
й виробники інновацій може привести до більш ретель-
ного вивчення й динамічної концентрації в регіонах інно-
ваційних систем і служити, здійсненню стратегії зростан-
ня конкурентоспроможності.

Однак не кожний інструмент політики й не кожна
країна дозволить віддавати перевагу виробникам в од-
ному регіоні й виключати виробників в інших.

Таблиця 1. Місце України в рейтингу Тор-50
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1 США 9 3 1 10 52 26 6 

2 Південна Корея 5 32 3 8 3 4 1 

3 Германія 8 7 4 17 23 25 7 

14 Росія 29 41 2 24 38 2 8 

29 Китай 25 67 9 40 6 66 4 

42 Україна 37 69 47 39 34 6 17 

49 Білорусь 46 47 н/д н/д 2 5 5 
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До основних принципів або закономірностей успіш-
ної організації регіональної інноваційної політики мож-
на віднести наступні [1, 2]:

— єдиний напрям із загальною державною інновац-
ійною політикою й чинним законодавством;

— максимальна самостійна діяльність господарюю-
чих суб'єктів без державного втручання;

— цілісність нормативно-правової бази й методів
державного регулювання на території всіх регіонів;

— забезпечення доступності до наукової інформації
й свободи творчості;

— забезпечення ресурсами найбільш пріоритетних
напрямів розвитку науки й технологій;

— забезпечення підтримки конкуренції й підприєм-
ництва в інноваційній сфері;

— забезпечення державної підтримки інноваційних
проектів на кошти конкурсного розподілу;

— сприяння розвитку міжнародного й міжрегіональ-
ного наукового-технічного співробітництва.

Сьогодні широко визнано, що здатність регіональних
економік витримувати конкуренцію й адаптуватися до
змін технологій пов'язана з їхнім потенціалом для інно-
вацій.

У дійсності, інноваційність і гнучкість є ключовими
для успіху в умовах глобалізації. Говорячи про інновації,
ми не маємо на увазі високих технологій, але маємо на
увазі будь-які поліпшення, які можуть бути введені
підприємствами на місцях на рівні їх систем виробницт-
ва, маркетингу, менеджменту й організації. При розвит-
ку у відповідних умовах (наявність мереж, доступність
інформації, залучення необхідних діючих осіб і т.д.) це
ноу-хау стає конкурентною перевагою. Інноваційний про-
цес практично відбувається у два етапи — концептуалі-
зації й реалізації. У свою чергу, цей процес створює нові
можливості для подальших інноваційних проектів. У рам-
ках місцевих виробничих систем інновації рідко є резуль-
татом дій одної особи, а найчастіше — результатом ро-
боти багатофункціональної інноваційної мережі. Іннова-
ційна мережа складається з різнорідних діючих агентів
таких, як державні лабораторії, технологічні дослідні
центри, університети, підприємства, фінансові інститути,
органи влади і т.д.

Елементи, що характеризують регіон, котрий розбу-
довує інновації, не є даністю й повинні стимулюватися
владою через розробку належної регіональної політики.
До основних напрямів цієї політики можна віднести [1]:

— Залучення місцевих діючих агентів до розвитку/
відновленню нематеріальних ресурсів регіону (ноу-хау,
конкретні технології, норми, принципи довіри й взаємо-
допомоги і т.д.).

— Стимулювання синергетичних ефектів (взаємодія,
мережі і т.д.) і процес взаємного навчання між місцеви-
ми діючими агентами. Це означає як розвиток переваг,
пов'язаних із близьким місцем розташування, так і ко-
лективної здатності до змін (консенсус, очікування і т.д.),
тобто розвиток управління змінами. Для створення інно-
ваційного середовища це необхідно в якості компенсації
операційних витрат і відсутності розширення масштабів
виробництва.

— Постійна підтримка контакту з технологічним і рин-
ковим навколишнім середовищем (зовнішньотериторі-
альні мережі). Це означає одержання інформації про рин-
ки й технології, статистику, менеджмент, передачу тех-
нологій, професійне навчання, можливості для фінансу-
вання інновацій і ризиків.

Технологічна сторона інновацій і розвитку науко-
місткої діяльності займає значне місце на порядку ден-
ному у регіонального розвитку. Можна виділити декіль-
ка типологій регіональних інноваційних систем (РІС)
відповідно до особливостей управління й масштабами
інновацій на підприємствах.

З погляду управління існують три моделі передачі тех-
нологій. Перша, базова РІС, характеризується місцевою
ініціативою створення, різноманітними джерелами фінан-
сування (банками, місцевими адміністраціями, торговель-
ними палатами), прикладними й ринковими дослі-
дженнями, низьким рівнем технологічної спеціалізації й
координації на місцевому рівні. Створення систем дру-
гого типу — мережних РІС — може бути ініційоване на
різних рівнях (місцевому, регіональному, національному).
Фінансування звичайно надходить від банків, компаній і
урядових агентств. Дослідження можуть бути змішаної
спрямованості як прикладні, так і фундаментально-тех-
нологічні із гнучкою спеціалізацією. Третій тип, дири-
жистські (централізовані) РІС, звичайно ініціюються,
фінансуються й стимулюються центральним урядом. Дос-
лідження мають досить фундаментальний характер, зви-
чайно з високим ступенем спеціалізації, і призначені для
використання великими, можливо багатонаціональними,
компаніями в межах даного регіону або поза ним.

Ще одна типологія підрозділяє РІС відповідно до мас-
штабів інновацій. Перші, місцеві РІС, складаються з дек-
ількох великих компаній, вітчизняних або багатонаціо-
нальних. Спектр НДОКР окремих компаній невеликий,
але при цьому існує висока ступінь зв'язку між окремими
підприємцями й між підприємцями й місцевими політич-
ними керівниками. Друга група, інтерактивні РІС, мають
на увазі рівновагу між великими й малими підприємства-
ми, комбінацію державних і приватних дослідницьких
установ, що відображає залучення до процесу розвитку
інноваційної бази економіки як великих компаній, так і
місцевої влади. Третя група — "глобалізовані" РІС, де
провідна роль належить багатонаціональним компаніям,
часто за підтримки організованого у вигляді кластерів
ланцюжка постачальників. Дослідницька діяльність
здійснюється переважно в приватних, а не публічних цілях
і нові технології широко поширюються на великій тери-
торії або взагалі не залишаються в регіоні.

Державний сектор відіграє життєво-важливу роль у
розвитку регіональних інноваційних систем. Фактично,
саме він створює системні зв'язки, що допомагають пе-
редавати знання й інновації в рамках регіональної еко-
номіки й поза нею. Він досягає цієї мети через розвиток
соціальних потенціалів, мереж, збільшення кількості ус-
танов і підтримку функціонування постійних взаємозв'-
язків. При цьому державний сектор одночасно відіграє
роль стимулятора й одного із джерел фінансування.

Настільки ж велике значення для розвитку регіональ-
них інноваційних систем мають установи вищої освіти.
Вони відіграють неоціненну роль у рамках регіональної
науково-освітньої інфраструктури, сприяючи передачі
знань і людського капіталу через канали зв'язку між
бізнесом і університетами. З іншого боку, доведений
вплив наявності активної науково-освітньої інфраструк-
тури на вибір розташування підприємств великими вітчиз-
няними й багатонаціональними компаніями.

Практика підтверджує потрійний взаємозв'язок, що
існує між зростанням високих технологій, талантами й
різноманітністю. Насправді, території з високим рівнем
можливостей і незначними перешкодами для в'їзду за-
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лучають здатних людей звідусіль. У свою чергу, таке се-
редовище, що полягає з талановитих фахівців, залучає
високі технології і т.д.

ВИСНОВКИ
Інноваційна політика є одним із ключових пріоритетів

загальної соціально-економічної політики, що інтегрують
окремі блоки науково- технічної, промислової, регіональ-
ної, зовнішньоекономічної, бюджетної, податкової, соц-
іальної політики, а також політики в сфері освіти й мо-
дернізації державного управління, пов'язані з формуван-
ням і впровадженням інновацій в економіці. Такий "син-
тетичний" характер інноваційної політики обумовлює її
високу чутливість до якості й спрямованості політики, що
проводиться за кожним з названих напрямів і також обу-
мовлює неможливість централізації функцій з її реалізації
в якому-небудь одному з органів влади.

В інноваційній політиці є свій інструментарій, систе-
ма завдань і пріоритетів. У той же час, особливість інно-
ваційної політики в Україні полягає в тому, що "кінцевих"
її цілей (переводу економіки на інноваційний шлях роз-
витку) фактично неможливо досягтися без створення
сприятливого інвестиційного клімату, забезпечення ви-
сокої якості функціонування базових економічних інсти-
тутів (захист прав власності, якісна судова система і т.д.),
конкурентного середовища, що забезпечує створення
ринкових стимулів до інновацій і вирішення ряду інших
ключових завдань в галузі інституціонального будівниц-
тва. Відповідно, поставлені завдання в сфері інновацій-
ного розвитку не можуть бути вирішені тільки за рахунок
повної й ефективної реалізації заходів самої інновацій-
ної стратегії. Більше того, ключові інструменти й механі-
зми нарощування інноваційної активності перебувають,
в основному, за рамками інноваційної стратегії.

У той же час, при досить жорсткому взаємозв'язку й
координації вироблення інноваційної політики з іншими
названими напрямками соціально-економічної політики
поставлені завдання в області інноваційного розвитку мо-
жуть бути досяжні.

До основних завдань регіональної інноваційної по-
літики можна віднести наступні:

— Використовування різних державних механізмів
для стимулювання розвитку інноваційної діяльності. За-
конодавчо встановлений порядок фінансування програм
і проектів з коштів регіонального й державного бюдже-
ту, а також залучення коштів з позабюджетних джерел,
розвиток регіональної інноваційної інфраструктури.
Складові інфраструктури є патентно-ліцензійні центри,
технопарки, кластери, фонди підтримки, центри з серти-
фікації інноваційної продукції, бізнес-планування, захи-
сту інтересів авторів і патентовласників.

— Формування попиту на інноваційну продукцію для
вирішення проблем у різних напрямах соціально-еконо-
мічного розвитку регіону; підтримка принципу конкурс-
ності при розміщенні замовлень і розподілу бюджетних
коштів на реалізацію інноваційних проектів; цільове й ра-
ціональне використання ресурсів, що перебувають у влас-
ності регіону.

— Розробка програм щодо залучення молодих і ква-
ліфікованих кадрів у науково-дослідну діяльність, при-
пливу нових науково-технічних знань, а також експорту
наукомісткої продукції.

— Формування нормативно-методичної бази для ре-
гулювання регіональної політики в науковій сфері. До та-
ких документів можна віднести положення щодо держав-

ної акредитації наукових організацій, про цільові конкур-
си з розміщення територіального замовлення, грантах гу-
бернатора й преміях у сфері науки й техніки, форми до-
говорів і інших конкурсних матеріалів.

— Створення інформаційної бази, яка містить у собі
базу даних і систему моніторингу наукової діяльності ре-
гіону, координації й супроводу виконання програм і про-
ектів, видання рекламних матеріалів, організацію прове-
дення конференцій і виставок.

Необхідно створювати стимули для збільшення ква-
ліфікованих наукових кадрів. Експансія ринків буде спри-
яти надходженню наукових кадрів через кордон і, як на-
слідок, нових знань, підходів і методів в організації інно-
ваційного процесу.

Необхідно приділити увагу питанням, пов'язаним зі:
створенням методів оцінки інноваційного потенціалу;
створенням ефективних методів розподілу ресурсів для
інноваційної діяльності; поліпшенням інвестиційного
клімату; доробкою законодавства в сфері захисту прав
інтелектуальної власності; націленістю на розширення
малого й середнього підприємництва як основного дже-
рела формування наукового потенціалу; збільшенням
частки високотехнологічних наукомістких виробництв у
валовому регіональному продукті. Це означає, що поча-
лося формування економіки лідерства й інновацій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним з основних чинників розвитку виробництва в дов-

гостроковому періоді є інноваційно-інвестиційна діяльність
виробничо-економічних систем. Проте активність її в Україні
залишається на низькому рівні. Серед причин, які перешкод-
жають реалізації інновацій, зазначимо такі: вузька сфера ви-
користання створених інновацій; відсутність виробництва
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В статті запропоновано концептуальний підхід щодо активізації інноваційно-інвестиційного за-
безпечення стійкого розвитку промислових підприємств. Обгрунтовано складові механізму іннова-
ційно-інвестиційного забезпечення стійкого розвитку промислових виробничо-економічних систем.
Визначено цілі активізації інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. Враховано особливості
формування та реалізації механізму інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого розвитку
промислових підприємств. Визначено структуру організаційно-економічного механізму активізації
інноваційно-інвестиційного забезпечення підприємств. Запропоновано принципи організаційно-
економічного механізму активізації інноваційно-інвестиційного забезпечення промислових
підприємств. У статті акцентовано увагу на концепції стійкого розвитку промислових підприємств і
парадигмі інноваційного розвитку. Запропоновано трактування сутності механізму інноваційно-інве-
стиційного забезпечення стійкого розвитку промислових підприємств. Зазначено основну мету
організаційно-економічного механізму активізації інноваційно-інвестиційного забезпечення стра-
тегії розвитку підприємств — розроблення заходів забезпечення сприятливих організаційних і еко-
номічних умов для здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств.

In the article was proposed a conceptual approach to sustainable development of industrial enterprises
by innovation and investment providing. The elements of the industrial productive-economic systems
sustainable development through the innovation and investment mechanism were substantiated. The
innovation-investment activity intensification purposes were determined. The features of the industrial
enterprises sustainable development ensuring through the innovation-investment mechanism formation
and implementation were taken into account. The structure of the organizational-economic mechanism
of activation of the enterprises' innovation and investment ensuring was determined. The principles of
innovation and investment providing of the industrial enterprises activation through the organizational-
economic mechanism were proposed. In the article the attention is stressed on the concept of sustainable
development of industrial enterprises and on the innovative development paradigm. An interpretation of
the essence of the ensuring industrial enterprises sustainable development innovation-investment
mechanism was proposed. It was noted the purpose of the organizational-economic mechanism of
activation of the enterprises' innovation-investment ensuring — developing the measures to provide
favorable institutional and economic conditions for the implementation of industrial enterprises'
innovation-investment activity.

об'єктів техніки, в яких можуть бути використані нововведен-
ня; відсутність технічної документації, конструкторсько-екс-
периментальної бази; нестача необхідної сировини, матері-
алів, комплектуючих, обладнання; невиправдане очікування
позитивного ефекту від інновації; зміна профілю діяльності
підприємства, організації; виявлення або створення нового,
досконалішого технічного рішення; необхідність апробації
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інновації; належність винаходу до "перспективних інновацій",
що випереджають сучасний технічний рівень виробництва,
використання яких можливе у майбутньому та ін.

З метою нейтралізації зазначених причин виникає по-
треба у формуванні концептуальних положень активізації
інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого розвит-
ку промислових підприємств.

Теоретичні і методологічні аспекти активізації іннова-
ційно-інвестиційної діяльності досліджували вітчизняні
вчені: Ануфрієва Є.І., Антонюк Л.Л., Амоша А.І., Кучерук
Г.Ю., Поручник А.М., Пономаренко В.С., Пушкар О.І., Сав-
чук В.С., Тридід. О.М. [1—4].

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є обгрунтування концептів реалізації

механізму інноваційно-інвестиційного забезпечення стійко-
го розвитку промислових підприємств.

ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ
На наш погляд, концептуальні засади активізації інновацій-

но-інвестиційного забезпечення стійкого розвитку промислових
підприємств являють собою систему положень, що визначає за-
гальний механізм активізації інноваційно-інвестиційного забез-
печення промислових підприємств. Метою визначено активіза-
цію інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого розвит-
ку промислових підприємств. Основними цілями є:

1) посилення впливу наукових та технологічних чинників,
які сприятимуть забезпеченню економічного зростання про-
мислових підприємств;

2) формування механізмів підвищення інноваційно-інве-
стиційного потенціалу підприємства;

3) ефективна перебудова виробництва, що підвищить
рівень конкурентоспроможності підприємств на внутрішнь-
ому та світовому ринках;

4) достатній рівень фінансування інноваційних проектів.
Передумовами активізації визначено нормативно-пра-

вове забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності
підприємств та існуючий вітчизняний та зарубіжний досвід
щодо її активізації.

Методичний базис активізації інноваційно-інвестиційної
діяльності грунтується на інструментах та методах оцінки
інноваційно-інвестиційного забезпечення підприємства,
організаційно-економічному механізмі її активізації та на
економіко-математичному моделюванні.

Поєднання даних складових дозволять промисловим
підприємствам досягти таких основних детермінантів як:
дієздатний інноваційно-інвестиційний потенціал, системність
інституційної підтримки та внутрішні механізми акумуляції
венчурного інвестування, інноваційна комунікативність
суб'єктів інноваційно-інвестиційного ринку, оптимізація роз-
поділу інвестиційних ресурсів у часі та за складністю заходів
інноваційного оновлення промислових підприємств,
мінімізація ризиків за принципами упередженості.

Організаційно-економічний механізм є складною багатог-
ранною економічною категорією, яка ще не дістала однознач-
ного трактування в економічній літературі. У широкому ро-
зумінні організаційно-економічний механізм є сукупністю
різноманітних процесів, послідовностей стану, або частини
деякої системи, порядку визначання економічної діяльності.
Так, Ануфрієва Є.І. [3, с. 17] вважає, що організаційно-еконо-
мічний механізм — це "комплекс методів, засобів та прийомів,
взаємоузгоджених та взаємопов'язаних між собою, які слугу-
ють інструментом реалізації управлінської діяльності в системі
— підприємство, на основі законодавчих актів регулюючих
підприємницьку діяльність, планових документів орієнтованих
на довгострокову перспективу, а також тактичних та оператив-
них планів, програм, проектів, нормативів та нормативних актів,
затверджених вищим керівництвом, які спрямовують та коор-
динують діяльність всіх функціональних підрозділів, вище заз-

наченої системи, і допомагають забезпечити прийнятний рівень
її ефективності, а також система процесів, в основу яких по-
кладені принципи, процедури, заходи та дії, визначені та зат-
верджені, з метою реалізації стратегічних установок".

О.М. Тридід, В.С. Пономаренко, О.І. Пушкар дають виз-
начення "організаційно-економічний механізм — це су-
купність (набір) правових і процедурних законів, методів,
методик, процедур і технологій рішення, які реалізують про-
цес розвитку підприємств та існують інформаційно або ма-
теріально у системі управління підприємством" [4].

Деякі автори трактують дане поняття як економічні форми
і методи організації і стимулювання виробництва, на основі яких
здійснюється діяльність підприємстві та дія на їх розвиток.

В даному дослідженні організаційно-економічний ме-
ханізм розглядається з позиції інноваційно-інвестиційного
забезпечення підприємств промисловості. Тому під органі-
заційно-економічним механізмом активізації інноваційно-
інвестиційного забезпечення розвитку промислових
підприємств слід розуміти систему організаційних та еко-
номічних важелів активізації інноваційно-інвестиційного
забезпечення діяльності інноваційних підприємств, які взає-
мопов'язані між собою у внутрішньому і зовнішньому сере-
довищі з метою розробки та впровадження інновацій, що
надасть змогу підвищити стійкість підприємства на ринку.

В основу механізму реалізації активізації інноваційно-
інвестиційного забезпечення стратегії розвитку промислових
підприємств покладено закономірності поєднання підходів та
принципів інноваційно-інвестиційного забезпечення, які
втілюються суб'єктами зазначеного процесу через функції та
інструментарій їх реалізації. Вони спрямовані на об'єкт інно-
ваційно-інвестиційної діяльності для максимального досяг-
нення результату — розроблення заходів забезпечення спри-
ятливих організаційних і економічних умов активізації іннова-
ційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств.

При формуванні зазначеного механізму потрібно вра-
ховувати такі особливості:

— причинно-наслідкові зв'язки між підприємствами та
галузями всередині держави;

— своєрідність процесу впровадження, який є резуль-
татом наукових та виробничих операцій та процедур;

— можливість та необхідність заміни старих засобів праці
та предметів праці, технологічних процесів та видів продукції;

— потреба забезпечення періодичного перетворення
виробництва на основі нових технологій;

— прискорення темпів морального старіння і форму-
вання на цій основі науково-технічного прогресу;

— необхідність виникнення зацікавленості виробничих
підприємств в освоєнні новітніх досягнень науки і техніки,
що грунтуються на науково-технічних принципах;

— важливість забезпечення єдності економічних інте-
ресів суспільства, колективу та окремого працівника.

Виходячи із запропонованого визначення основною
метою організаційно-економічного механізму активізації
інноваційно-інвестиційного забезпечення стратегії розвит-
ку підприємств є розробка заходів забезпечення сприятли-
вих організаційних і економічних умов для здійснення інно-
ваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств.

В структурі організаційно-економічного механізму ак-
тивізації  інноваційно-інвестиційного забезпечення
підприємств, розглядаються такі структурні складові: орган-
ізаційна, нормативно-правова та економічна.

Організаційна складова механізму забезпечує здійснен-
ня послідовності виконання робіт, формування відповідних
організаційних структур, в межах яких здійснюється іннова-
ційно-інвестиційна діяльність. Також проводиться координа-
ція діяльності усіх учасників інноваційних процесів та збалан-
сованості матеріальних і трудових ресурсів підприємства.

Нормативно-правова складова механізму покликана
формувати єдину систему нормативних актів, які визнача-
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ють права та обов'язки усіх учасників процесу впроваджен-
ня науково-технічних досягнень. Основним об'єктом даної
складової є фіксування порядку і норм поведінки учасників
інноваційно-інвестиційного процесу та їх практичне засто-
сування, вирішення питань типізації, уніфікації та стандар-
тизації. Процес формування правової складової складний,
при цьому необхідні зусилля спеціалістів різних напрямів, у
тому числі юристів, економістів, інженерів та соціологів.

В Україні відсутній дієвий правовий механізм підтримки,
захисту та розвитку інноваційного підприємництва. Виникає
гостра потреба у розширенні спектру економічних стимулів
науково-технічного розвитку з урахуванням досвіду розвине-
них країн, внесенні відповідних доповнень та змін в законо-
давство з питань регулювання інноваційних процесів в Україні.

До компетенції економічної складової організаційно-еко-
номічного механізму належить: регулювання економічних
взаємовідносин між підприємствами та галузями у напрямі
досягнення поставлених цілей в галузі науково-технічного
прогресу; забезпечення господарської самостійності вироб-
ничих ланок під час впровадження нової техніки та технології;
компенсація витрат в процесі реалізації інновацій.

Також особливої уваги в структурі економічної складо-
вої організаційно-економічного механізму активізації інно-
ваційно-інвестиційної діяльності підприємств потребує пи-
тання можливості фінансування інноваційної діяльності. В
сучасних умовах підприємства мають обмежені можливості
фінансування інноваційної діяльності: незначні обсяги влас-
них грошових коштів, відсутність фондів виробничого ри-
зику, недостатність компенсування підвищених витрат на
інновації, неможливість здійснення заходів з освоєння інно-
вацій на засадах використання усіх форм забезпечення.

Для забезпечення реалізації механізму виходячи з основної
мети основними цілями визначено: зростання обсягів реалізації
інноваційної продукції, підвищення її конкурентоспроможності,
забезпечення збалансованості та внутрішньовиробничої пропор-
ційності між структурними ланками виробництва на інноваційній
основі, реалізація інноваційно-інвестиційного потенціалу.

Функціями організаційно-економічного механізму акти-
візації інноваційно-інвестиційної діяльності підприємниць-
ких структур промисловості є організація, планування та
прогнозування, регулювання, стимулювання, моніторинг та
контроль, а також інформаційна та аналітична.

Слід зазначити, що організаційно-економічний механізм
активізації інноваційної діяльності повинен діяти на основі
принципів:

— наявності теоретичної бази, тобто фундаменту для по-
будови механізму з урахуванням визначених цілей та напрямів,
використання інструментарію (методів, важелів і ресурсів) у
контексті активізації інноваційно-інвестиційної діяльності;

— системності, який означає, що механізм слід розгля-
дати як складну, динамічну і адаптивну систему, що скла-
дається із сукупності взаємопов'язаних підсистем та еле-
ментів, які виконують конкретні функції, спрямовані на до-
сягнення головної мети;

— комплексності, що передбачає взаємообумовлений
та пропорційно взаємоузгоджений перелік етапів і напрямів
активізації інноваційної діяльності як єдиного цілого;

— максимального використання ресурсного потенціа-
лу, тобто фінансових, матеріальних, інформаційних і тру-
дових ресурсів для створення та реалізації інновацій;

— забезпечення єдності стратегічного та поточного дер-
жавного управління, оптимального співвідношення держав-
ного регулювання та самоуправління в контексті активізації
інноваційної діяльності;

— економічності та ефективності, тобто балансу інте-
ресів суб'єктів у контексті ланцюга "держава — освіта і на-
ука — підприємництво" та ін.

Таким чином, забезпечення активізації інноваційно-інве-
стиційної діяльності — це комплексна система методів цілес-

прямованого впливу на інновації та інноваційно-інвестицій-
ний процес, які забезпечують пожвавлення розвитку новітніх
технологій, оновлення виробництва та продукції, зростан-
ня прибутковості та підвищення рівня інвестиційної приваб-
ливості підприємства.

ВИСНОВКИ
Запропоновано концептуальні положення активізації

інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого розвит-
ку промислових підприємств, які визначаються домінант-
ними концептами (дієздатний інноваційно-інвестиційний
потенціал; системність інституційної підтримки та внутрішні
механізми акумуляції венчурного інвестування; інновацій-
на комунікативність суб'єктів інноваційно-інвестиційного
ринку; оптимізація розподілу інвестиційних ресурсів у часі
та за складністю заходів інноваційного оновлення промис-
лових підприємств; мінімізація ризиків за принципами упе-
редженості), передумовами (нормативно-правове забезпе-
чення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств,
існуючий вітчизняний та зарубіжний досвід щодо її активі-
зації), методичним базисом (інструменти та методи оцінки
інноваційно-інвестиційного забезпечення підприємств,
організаційно-економічний механізм активізації інновац-
ійно-інвестиційної діяльності, економіко-математичні мо-
делі підвищення ефективності інноваційно-інвестиційного
забезпечення), сукупність яких дозволяє через досягнен-
ня цілей (посилення впливу чинників, які сприятимуть підви-
щенню ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності
промислових підприємств, формування механізмів підви-
щення ефективності управління інноваційно-інвестиційним
потенціалом підприємств, ефективна перебудова вироб-
ництва що підвищить рівень конкурентоспроможності
підприємств на внутрішньому та світовому ринках, дос-
татній рівень фінансування інноваційних проектів) отрима-
ти бажаний результат — активізацію інноваційно-інвести-
ційного забезпечення стійкого розвитку промислових
підприємств.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Надходження іноземного капіталу в країну відіграє

важливу роль у розвитку її економіки. Залучення коштів
іноземних інвесторів сприяє активізації інвестиційного
процесу, впровадженню нових технологій, використан-
ню передового зарубіжного досвіду, розвитку малого і
середнього бізнесу, зростанню інвестиційного потен-
ціалу територій тощо. На сучасному етапі актуальним
залишається питання регулювання потоків іноземного
капіталу та формування якісної раціональної політики
із залучення інвестицій у країну, оскільки іноземний
капітал відіграє важливу роль у розвитку економіки краї-
ни та забезпеченні її іміджу на міжнародній арені.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням залучення інвестицій у регіони України
займається велика кількість науковців, серед яких
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У статті досліджено інвестиційний клімат українських регіонів та фактори, що його форму-

ють. Представлено індекс інвестиційної привабливості регіонів України, згідно з яким найкращі

умови для залучення іноземних інвестицій мають Харківська, Львівська, Донецька та Дніпро-

петровська області. Згідно з результатами проведеного дослідження найбільш ефективно інве-

стиції, які в подальшому сприяють зростанню валового регіонального продукту використову-

ють Дніпропетровська та Закарпатська області. У роботі подано рекомендації щодо залучення

якісних інвестицій у регіони України.

Тhe investment climate of the Ukrainian regions and factors of its formation is provided in the article.

The index of investment attractiveness of Ukrainian regions is presented, according to survey, the

best terms for attracting foreign investments are in Kharkiv, Lviv, Donetsk and Dnipropetrovsk regions.

According to the empirical survey, the most effectively investments, which lead to increasing of

regional output, use in Dnipropetrovska and Zakarpatska regions. The recommendations for

attracting quality investment in Ukrainian regions are given.
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варто виділити: В.А. Худавердієву [1], Г.В. Цадо [2],
А.В. Череп, А.Г. Іванову [3], В.О. Шевчука, Н.І. Чер-
кас [4], Л.І. Федулову [5], А.Ф. Гукалюка, І.М. Івано-
вича [6], В.А. Федорову, Г.О. Березюк [7], І.І. Тубо-
лець [8] та багато інших. Переважна більшість нау-
ковців наголошують, що, для залучення державою
інвестицій важливе значення має формування спри-
ятливого інвестиційного клімату та інвестиційної при-
вабливості конкретного регіону. Зокрема такі авто-
ри, як Г.В. Козаченко, О.М. Антіпов, О.М. Ляшенко,
Г.І. Дібніс [9, с. 56] стверджують, що інвестиційна
привабливість — це сукупність об'єктивних і суб'є-
ктивних умов, які сприяють або перешкоджають про-
цесу інвестування національної економіки на макро-,
мезо- і мікрорівнях.

О. Чемерис для оцінки привабливості інвестиційно-
го клімату рекомендує проводити експертну оцінку та-
ких чинників [10]:
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1) стан політичного середовища;
2) рівень адаптивності політико-економічної систе-

ми до реформування;
3) стан національної законодавчої бази;
4) міжнародне право;
5) ступінь розвиненості двохсторонніх і багатосто-

ронніх міждержавних відносин;
6) правове середовище стосовно підприємництва;
7) рівень дієвості державної системи;
8) оцінка інтегрального ризику.
У свою чергу, Г. Харламова стверджує, що вагомим

фактором у загальному іміджі країни для іноземних ін-
весторів є рівень розвитку людського капіталу. Причо-
му розвиток людського капіталу та прямі іноземні інве-
стиції посилюють одне одного через процеси підвищен-
ня кваліфікаційного рівня трудових ресурсів, накопичен-
ня досвіду, придбання навичок, організаторських
здібностей, культури виробництва тощо, підвищення
вимог до рівня освіти, а отже, зростання її якості [11, с.
182].

Н. Навроцька наголошує, що ефективно використані
в українській економіці ПІІ можуть стати найважливішим
фактором прискорення темпів економічного зростання,
оптимізації структури економіки, підвищення конкурен-
тоспроможності продукції й країни в цілому. Але також
вони можуть закріпити сировинну спрямованість еконо-
міки, законсервувати українські наукомісткі й високо-
технологічні виробництва. Тому разом із стратегічними
орієнтирами використання внутрішніх інвестицій, краї-
на повинна визначити національну стратегію стосовно
іноземного капіталу [12, c. 23].

Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Незважаючи на велику кількість досліджень впливу пря-
мих іноземних інвестицій на українську економіку в ціло-
му, грунтовний аналіз ефективності використання інве-
стиційних ресурсів регіонами України за допомогою
емпіричного аналізу проводиться не так часто.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є аналіз використання інвести-

ційних ресурсів регіонами України за допомогою ме-
тодів емпіричного аналізу та подання рекомендацій
щодо покращення інвестиційного клімату в Україні.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Інвестиційний клімат в Україні є несприятливим по-

рівняно із іншими країнами Центральної та Східної Євро-
пи. На формування інвестиційного клімату в своїх ре-
гіонах можуть впливати місцеві органи влади. Відомі ви-
падки, коли компанії згортали своє виробництво в од-
них областях України, одночасно розширюючи його в
інших, що свідчить про суттєві відмінності в інвестицій-
ному середовищі всередині країни. Проте громадськість
не приділяє належної уваги позитивним чи негативним
діям органів місцевої влади. Відтак відсутність порів-
няльного аналізу інвестиційного клімату на регіональ-
ному рівні знижує політичний тиск у напрямі розвитку
економічних реформ на місцях.

Механізм створення привабливого інвестиційного
клімату в Україні практично не враховує регіональну
складову, що призводить до неоднорідності в обсягах
прямого іноземного інвестування у регіональному

розрізі, породжує певні диспропорції, послаблює еко-
номічні взаємозв'язки між регіонами, стримує інтегра-
цію української економіки до ЄС. Тому розв'язання за-
значеного питання є важливим для збалансованого ре-
гіонального розвитку економіки України, вирішення ря-
ду інвестиційних проблем.

У світовій практиці для оцінки інвестиційної приваб-
ливості економіки використовують кредитні рейтинги та
економічні індекси. У міжнародних рейтингових оцін-
ках інвестиційної привабливості Україна знаходиться на
останніх позиціях. Кредитний рейтинг України за дов-
гостроковими зобов'язаннями також є невисоким — у
рейтингах таких найбільш авторитетних агентств як
Standard & Poor's, Moody's та Fitch Україна займає пе-
редостанні рядки у спекулятивному класі. Нещодавно
дані міжнародні рейтингові агентства опублікували дов-
гострокові рейтинги міст та регіонів України, які підтвер-
дили їх невисоку інвестиційну привабливість (табл. 1).

Pейтингові оцінки українських міст та регіонів свід-
чать про те, що вони є ненадійними для інвестування,
оскільки несприятливі економічні умови найімовірніше
негативно вплинуть на їх можливості та готовність здійс-
нювати виплати за боргами.

Стабільно висока привабливість Дніпропетровської,
Харківської, Донецької, Київської областей та м. Києва
обумовлена високим економічним потенціалом, розви-
нутою ринковою інфраструктурою, значною ємністю
споживчого ринку, наявністю висококваліфікованої
робочої сили. Водночас, суттєвою перешкодою для над-
ходжень іноземних інвестицій до Тернопільської, Чер-
нівецької, Чернігівської, Вінницької, Рівненської, Хер-
сонської та Миколаївської областей є низький їх еко-
номічний потенціал, недостатньо розвинута комерцій-
на інфраструктура, низький рівень доходів та споживан-
ня товарів і послуг населення.

 Moody’s
1
 Standard&Poor’s

2
 Fitch

3
 

Київ В2
4
 В- В- 

Дніпропетровськ  В  

Дніпропетровська 
область 

  В 

Донецька область   В 

Івано-Франківськ  В  

Крим  В  

Львів  ССС+  

Одеса   СС 

Одеська область   В 

Харків В2  В 

Таблиця 1. Поточні довгострокові рейтинги

міст та регіонів України, присвоєні

міжнародними рейтинговими агентствами

1 Рейтинг Moody`s Investors Service — довгостроковий кре-
дитний рейтинг в іноземній валюті.

2 Рейтинг Standard & Poor`s — довгостроковий рейтинг де-
позитів в іноземній валюті.

3 Рейтинг Fitch — довгостроковий рейтинг дефолту емітен-
та в іноземній валюті.

4 Група B — Емітент платоспроможний, але несприятливі
економічні умови найімовірніше негативно вплинуть на його мож-
ливості та готовність здійснювати виплати за боргами.

Група C — Емітент зазнає труднощів з виплатами за борго-
вими зобов'язаннями та його можливості залежать від сприят-
ливих економічних умов.

Джерело: [13].
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Київським міжнародним інститутом соціології
у партнерстві з Інститутом економічних досліджень
та політичних консультацій на замовлення Держав-
ного агентства з інвестицій та управління націо-
нальними проектами України розраховано індекс
інвестиційної привабливості регіонів (рис. 1). Су-
марний індекс інвестиційної привабливості регіо-
ну розраховувався на основі сумування рейтингу
за показниками, які характеризують 2 групи фак-
торів:

— жорсткі, які включають такі показники, як при-
родні ресурси, трудові ресурси, інноваційний потенціал,
географічне розташування, споживчий сегмент та
бізнес-сегмент, інфраструктура;

— м'які фактори: діловий клімат, діловий оптимізм,
успішний досвід, правила та процедури (ефективність
державних органів, адміністративні процедури, дотри-
мання прав власності, корупція, податки та збори).

Як помітно з рисунка 1, найкращі умови для залу-
чення іноземних інвестицій мають Харківська (1,52),
Львівська (1,48), Донецька (1,47), Дніпропетровська
область (1,45) та АР Крим (1,43), хоча цей рейтинг дещо
відрізняється від рейтингу за обсягом залучених інвес-
тицій, що свідчить про те, що області не повністю вико-
ристовують наявний потенціал для залучення інвесторів.

Для виявлення області, яка найбільш ефективно ви-
користовує інвестиції задля зростання валового регіо-
нального продукту проведено ДЕА — аналіз (рис. 2),
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Рис. 1. Індекс інвестиційної привабливості регіонів України у 2012 р.

Джерело: [14, с. 6].

Рис. 2. ДЕА — аналіз використання інвестиційних ресурсів областями України

Складено автором.
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дані для якого підібрані з Державного комітету статис-
тики [15] за 2012 р. Дослідження враховувало два ви-
падки: у першому випадку в якості входу використано
сумарний обсяг здійснення зовнішньої торгівлі та залу-
чення інвестицій з країн світу в кожну область.

У попередніх роках у рейтингу інвестиційно-приваб-
ливих регіонів домінували індустріальні області, проте
під впливом глобалізаційних процесів важливу роль
відіграє спроможність підприємств рентабельно вико-
ристовувати ресурси, впроваджуючи інноваційні техно-
логії. Тому на сучасному етапі досить вагомі позиції зай-
мають області Західного регіону, зокрема Закарпатсь-
ка область.

У другому випадку в якості входу розглядались умо-
ви торгівлі (співвідношення експорту до імпорту) та над-
ходження інвестицій у кожну область, виходом доціль-
но вважати зростання валового регіонального продук-
ту (рис. 3).

Таким чином, найбільш ефективно інвестиції вико-
ристовуються у Дніпропетровській обл., що цілком ло-
гічно враховуючи, що область є найбільшим реципієн-
том ПІІ. Крім того, у області щороку зростає кількість
підприємств, які впроваджують інновації, що свідчить
про механізацію та автоматизацію виробництва та ос-
воєння виробництва інноваційних продуктів.

Розглянемо детальніше основні інвестиційні проек-
ти у регіонах України. У Автономній республіці Крим
більше 1 млн дол. США іноземних інвестицій залучено
у наступні підприємства:

1) ТОВ "Актів Солар" будівництво комплексу соняч-
них електростанцій в Криму (п. Рудникове, Охотніково,
Перово, Мітяєво) спільна потужність 219 МВт. Нове бу-
дівництво 1 012 500 тис. дол. США (2009—2012 рр.);

2) ТОВ "Степрейсинг ТІМ". Будівництво автомото-
треку з інфраструктурою 312 000,0 тис. дол. США
(2009—2012 рр.) [16].

Успішні підприємства з іноземними інвестиціями у
Волинській області:

— АТ "СКФ Україна" (Швеція) виробляє та реалі-
зує роликові конічні підшипники;

— ТОВ "Кромберг Енд Шуберт Україна" (Kromberh
End Shubert Ukraina, LLC) (Австрія) виробляє бортові
кабельні системи для відомих іноземних марок авто-
мобілів: "Даймлер АГ", "БМВ", "Фольксваген".

— ТОВ "Кроноспан УА" (Кіпр) виробляє дерево-
похідні вироби;

— ТзОВ СП "Хемосвіт-Луцькхім" (Словаччина)
підприємство з виробництва гнучких пакувальних мате-
ріалів;

— ТзОВ "Мінмат Ревербері (Італія, Німеччина), під-
приємство спеціалізується на виготовленні високоякіс-
ної продукції на ринку тепло- та звукоізоляції;

— ТзОВ "Ліхтнер Бетон Луцьк" (Німеччина) вироб-
ляє високоякісний товарний бетон;

— ТОВ "АРКУС-РОМЕТ (УКРАЇНА)" (Польща) зай-
мається виробництвом гірських, міських, дитячих вело-
сипедів та санок;

— ПрАТ "Волиньхолдінг" (Швейцарія) виробник
холодних соусів під торгівельною маркою "Торчин", яка
входить до компанії Nestlе.

На Закарпатті успішно працює низка підприємств з
іноземним капіталом, зокрема: ТОВ "Ядзакі-Україна"
(Японія); ТОВ "Джейбіл Сьоркіт Україна" (США); ВАТ
"Мукачівський завод "Точприлад"; ТОВ "Нідан+"
(США); ЗАТ "Берегівський радіозавод" (Угорщина);
ТОВ "ЕНО-меблі"; ТОВ "Сведвуд Україна" (Нідерланди);

Складено автором.

Рис. 3. ДЕА — аналіз використання інвестиційних ресурсів областями України
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ТОВ "ВЕТ — Аутомотив Україне" (Німеччина); ТОВ
"Гроклін — Карпати" (Польща); СП "Фішер — Мукаче-
во" [16].

У Миколаївській області успішно реалізують інвес-
тиційні проекти компанії з світовим іменем:

— PepsiCo — ТОВ "Сандора" є виробником нату-
ральних фруктових та плодоовочевих соків, нектарів,
напоїв і виноградних вин в упаковці Тетра Пак.;

— Dyckerhoff — ОАО "Югцемент";
— Sun InBev — "САН ІнБев Україна" виробник пива

України;
— РУСАЛ — Миколаївський Глиноземний завод —

виробник металургійного глинозему;
— Groupe Lactalis — "Лакталіс Україна" виробник

сирів та молочної продукції;
— Bunge — "Бунге Миколаїв" перевантажувальний

зерновий термінал.
Слід наголосити, що у загальнодержавному обсязі

Миколаївська область здійснює випуск: 100 % газових
турбін; 100 % глинозему; 55 % тракторів; до 50 % фрук-
тових та овочевих соків; до 40 % продукції суднобуду-
вання; біля 10 % обсягу електроенергії України; 8 %
цементу [16].

У Івано-Франківській області основними іноземни-
ми інвесторами є: Lukoil Chemical B.V. (Нідерланди);
Rosenberg&Lenhart (Німеччина); Saint-Gobain (Франція);
Electrolux (Швеція); Tyco Electronics (США); Sniezka
A.O. (Польща); SC Sintelon (Сербія).

У Київській області успішно реалізовані наступні
інвестиційні проекти:

— ЗАТ "Росава" (Україна, 5 млн дол. США);
— ТОВ "Комплекс "Агромарс" (Данія, 173,5 млн

дол. США);
— ТОВ "Нива Переяславщини" (Великобританія, 16

млн дол. США);
— ДСП "ЧАЕС" (Україна, 8 млн дол. США);
— ТОВ "Компанія "Вітава" (Росія, Україна);
— "Маревен Фуд Україна" (В'єтнам, 30 млн дол.

США);
— ТОВ СП "Нібулон" (Україна).
У Дніпропетровській області більше 1 млн дол. США

іноземних інвестицій залучено у наступні підприємства:
"Арселорміттал" (Люксембург); "Хайдельбергцемент
груп" (Німеччина); "Євраз груп" (Великобританія);
Міжнародна пивоварна корпорація "Сабміллер" (Вели-
кобританія); "Лесаффр груп" (Франція); "Маїсадур Се-
манс" (Франція); Корпорація "Ашан груп" (Франція);
"Проктер енд Гембл" (США); "Бунгє Лімітед" (США);
ВАТ "Нафтова компанія "Лукойл" (Росія); ОАО "ТНК"
(Росія); Банківська група "Райффайзен банк Інтерна-
ціональ" (Австрія); "Вієнна Іншуранс Груп" (Австрія).

Серед підприємств Львівщини, в які залучено більше
1 млн дол. США іноземних інвестицій є [17]: ПАТ "Кре-
добанк" (Польща); ПАТ "Фольксбанк" (Австрія); ДЧП
"Факро-Львів" (Польща); ПрАТ "Страхова компанія "Гра-
ве Україна" (Австрія); ПАТ "Концерн Хлібпром" (Ліхтен-
штейн); СП Українсько-бельгійське "Рейкарц і партнери.
Україна" (Росія); ТзОВ "Інпартус Лтд" (Кіпр); ТзОВ
"Фенікс-Капітал" (Великобританія); ТзОВ "Аве умвельт
Україна" (Австрія); ПП "Штайнгофф пропертіз" (Німеч-
чина); ТзОВ "СП Українсько-канадське "Росан" (Канада);
ПАТ "Концерн Галнафтогаз" (Великобританія, Кіпр).

ВИСНОВКИ
Проведені дослідження дають підстави стверджу-

вати, що розмір іноземних капіталовкладень значно
відрізняється в різних її регіонах: інвестори віддають
перевагу промисловорозвинутим і географічно вигідно
розташованим регіонам. Тому у регіональному вимірі
за обсягами залучення ПІІ лідирують: м. Київ, Дніпро-
петровська, Харківська, Донецька та Київська обл., що
зумовлено високим економічним потенціалом цих ре-
гіонів, розвинутою ринковою інфраструктурою, знач-
ною ємністю споживчого ринку, наявністю висококва-
ліфікованої робочої сили. Серед областей, які найбільш
ефективно використовують інвестиційні ресурси, які в
подальшому сприяють зростанню їх валового регіональ-
ного продукту варто виділити Дніпропетровську та За-
карпатську області.

З метою залучення якісних інвестицій у регіони до-
цільно зменшити вплив зовнішніх і внутрішніх факторів,
що перешкоджатимуть інвестиційним процесам та мо-
жуть слугувати причиною раптового вилучення капіталів
із пріоритетних сфер вітчизняної економіки. Найбільш
небезпечними, на нашу думку, є: спекулятивні "атаки"
на гривню, погіршення умов торгівлі; надмірна інфля-
ція; збільшення зовнішньої заборгованості; зростання
дефіциту бюджету та ін. Для зменшення впливу не-
сприятливих чинників, уряду України доцільно прово-
дити рестрикційну монетарну політику, для обмеження
пропозиції грошової маси; здійснювати посилений кон-
троль за обмінним курсом; сприяти розвитку малого та
середнього бізнесу для активізації сплати податків до
бюджету.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У період прояву кризових явищ надходження ПІІ у

регіони є вкрай важливою складовою їх модернізації
та забезпечення сталого розвитку, проте не малу роль
у цьому процесі займає коливання обмінного курсу, який
створює паніку на ринку інвестиційних ресурсів. Тому
перспективами подальших розвідок стане виявлення
впливу обмінного курсу на динаміку надходження ПІІ в
Україну загалом і в окремі її регіони.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасною проблемою розвитку української економі-

ки, особливо в умовах політичної та економічної кризи, є
брак інвестицій. Найчастіше, говорячи про інвестиції, ма-
ють на увазі іноземні вливання, які здійснюють великі за-
кордонні фінансові групи та корпорації. При цьому слід
пам'ятати, що в Україні є й власні фінансові групи, зокре-
ма в банківському секторі, які мають достатньо ресурсів
для здійснення інвестиційних операцій. На жаль, вітчиз-
няні комерційні банки займаються переважно кредитуван-
ням населення та поточної діяльності підприємств, що
приносить високі прибутки, але не стимулює розвиток на-
ціонального господарства. За таких умов стає актуальним
дослідження інвестиційного потенціалу банків, який спри-
яв би розвитку вітчизняного виробництва.
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APPROACHES TO DETERMINE THE INVESTMENT POTENTIAL OF COMMERCIAL BANKS

У статті визначено сутність інвестиційного потенціалу банків та встановлено його відмінність

від кредитного потенціалу. Розглянуто існуючі підходи до вимірювання інвестиційного потен-

ціалу банків. Встановлено, що вони не є досконалими і потребують проведення подальших до-

сліджень у цьому напрямі. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення розрахунку інвес-

тиційного потенціалу фінансово-кредитних установ. Запропоновано розраховувати інвести-

ційний потенціал за формулою, що є удосконаленням моделі І. Рикової та О. Андреянової та,

на відміну від існуючих, враховує не всі кошти на рахунках фізичних та юридичних осіб, а саме

строкові, що вказує на стабільність ресурсів. Практичне значення запропонованої формули

полягає в тому, що вона дозволяє підвищити ефективність діяльності фінансово-кредитної ус-

танови за рахунок вкладання коштів у високорентабельні інвестиційні проекти.

In the article the essence of bank investment potential is determined and the difference from credit

potential is established. The existing approaches of bank investment potential estimate are

considered. It is established that they are imperfect and demand carrying out further researches in

this direction. Offers on improvement of calculation of investment potential of banks are formulated.

It is offered to estimate investment potential on a formula which is improvement of model of I. Rykova

and O. Andreyanova and, in difference from existing, considers not all means on accounts of

individuals and companies, but only fixed-term deposit, i.e. stable resources. Practical value of the

offered formula consists that it allows to increase efficiency of bank activity due to investment of

capital in highly profitable investment projects.

Ключові слова: інвестиційний потенціал, кредитний потенціал, інвестиційна діяльність, строкові кош-
ти, дохід, ресурси.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням інвестиційного потенціалу банківських
установ у своїх працях займалося багато вітчизняних та
зарубіжних науковців, зокрема таких, як Ф. Ален, О. Ал-
тухова, О. Андреянова, Е. Гілл, Л. Лебединська, С. Лєо-
нов, Б. Луців, Дж. Морган, А. Мороз, Л. Ремньова, І. Ри-
кова, Н. Рогальська, П. Роуз та багато інших. Незважаю-
чи на велику кількість наукових праць, що присвячені про-
блемі визначення інвестиційного потенціалу комерційних
банків, питання розрахунку інвестиційного потенціалу
залишається недостатньо розробленим. Так, багато вче-
них-економістів у своїх дослідженнях обмежуються виз-
начення поняття інвестиційного потенціалу, іноді ототож-
нюючи його з кредитною діяльністю, або об'єднуючи по-
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няття "кредитний потенціал" та "інвестиційний потенціал".
Питання ж обчислення інвестиційного потенціалу банків
взагалі нерідко лишається осторонь уваги науковців, що
й робить актуальним це дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розглянути існуючі підходи до розра-

хунку інвестиційного потенціалу банків та сформулюва-
ти пропозиції щодо їх удосконалення. Для досягнення по-
ставленої мети було визначено наступні завдання:

— визначити сутність інвестиційного потенціалу
банків та встановити його відмінність від кредитного по-
тенціалу;

— розглянути існуючі підходи до вимірювання інвес-
тиційного потенціалу банків;

— сформулювати пропозиції щодо удосконалення
розрахунку інвестиційного потенціалу фінансово-кредит-
них установ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перш за все необхідно визначити сутність поняття

"інвестиційний потенціал банку". Для цього розглянемо
погляди різних науковців щодо цієї категорії і сформу-
люємо власне її тлумачення.

Так, економіст С. Лєонов, який у своїй праці розглядає
інвестиційний потенціал банківської системи взагалі, по-
яснює це поняття, як "… організовану сукупність наявних
в банківській системі інвестиційних ресурсів, яка перебу-
ває у системній єдності, зумовлених ними можливостей
банківської системи щодо мобілізації на визначеному ча-
совому проміжку внутрішніх та зовнішніх інвестиційних
ресурсів для реалізації стратегічних та тактичних цілей
стимулювання економічного зростання, а також готов-
ності економічної системи до сприйняття інвестицій, адек-
ватного реагування на них" [3, с. 280].

Російські вчені І. Рикова та О. Андреянова, пропонують
визначення інвестиційного потенціалу банків у широкому та
вузькому розумінні [6, с. 32]. У першому випадку він являє
собою сукупність інвестиційних ресурсів, які можуть спря-
мовуватись на інвестиційні цілі, а також можливість розвит-
ку та реалізації інвестиційних послуг. Вузьке тлумачення цієї
категорії передбачає наявність сукупності джерел коштів
банку, які можуть бути спрямовані на інвестиційні цілі.

Також російський науковець О. Алтухова, наводить у
своїй роботі схоже на попереднє визначення: "Інвестиц-
ійний потенціал комерційного банку — це сукупність влас-
них, залучених та запозичених коштів банку, що спрямо-
вані на інвестиційні цілі" [1, с. 11].

Зазначенні вище тлумачення поняття "інвестиційний
потенціал" мають право на існування, хоче кожне з них
містить певні недоліки. Так, перше є занадто широким і
дещо розмитим, не містить конкретики. Друге, навпаки,
є не досить змістовним, зокрема не конкретизує, які саме
ресурси може використовувати банк, у якості інвестицій-
них. У визначенні О. Алтухової не доречно використо-
вується словосполучення "…кошти, спрямовані на інвес-
тиційні цілі". Якщо вони вже спрямовані, то це не потенц-
іал, а інвестиційна діяльність.

Розглянувши вищезазначені тлумачення пропонуємо
таке: інвестиційний потенціал банків — це сукупність стро-
кових ресурсів, які банк має намір розмістити у високо-
дохідні інвестиційні проекти або цінні папери з метою ди-
версифікації своєї діяльності та отримання прибутку.

Науковець С. Лєонов визначив низку критеріїв, які
відрізняють інвестиційну діяльність від кредитної [4, с. 64].
Головні серед них такі:

1. Метою інвестиційної діяльності є отримання дохо-
ду з підприємства або інвестиційного проекту, а кредит-
ної — отримання доходу з коштів, що надаються у борг.

2. Гарантія повернення вкладених коштів у інвестиц-
ійний проект відсутня, а повернення позики гарантується
майном, що надано в заставу. Таким чином, інвестиційна
діяльність має вищий ризик.

3. Термін повернення вкладених коштів за інвестицій-
ної діяльності чітко невизначений, а при кредитуванні строк
сплати боргу та процентів за ним визначається договором.

Зважаючи на ці відмінності, можна стверджувати, що
інвестиційний потенціал — це спроможність банку розм-
істити свої ресурси у високоризикові активи з терміном
повернення, який неможливо чітко визначити, з метою от-
римання прибутку.

Оскільки строк повернення є невизначеним, то мож-
на стверджувати, що для інвестиційної діяльності банки
використовують переважно строкові ресурси з терміном
не менше 1 року. Тобто мова йде про стабільну частину
пасивів. У даному випадку не застосовуються ресурси, що
були запозичені на міжбанківському ринку, адже вони є
короткостроковими й дорогими, а прибутки від інвестиц-
ійних проектів є також невизначеними.

Визначивши сутність інвестиційного потенціалу, не-
обхідно розглянути підходи до його вимірювання.

Російські економісти І. Рикова та О. Андреянова зап-
ропонували у своїй статті таку модель [6, с. 35]:
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де ИП — розмір інвестиційного потенціалу банку, гр. од.;
ПР

нетто
 — обсяг залучених коштів комерційного бан-

ку, гр. од.;
О

юлі
 — залишки за і-тими рахунками юридичних осіб,

гр. од.;
О

флj
 — залишки за j-тими рахунками фізичних осіб,

гр. од.;
О

нрj
 — залишки за j-тими рахунками нерезидентів, гр. од.;

R
ю
 — норма резервування за залученими коштами

юридичних осіб, %;
R

ф
 — норма резервування за залученими коштами

фізичних осіб, %;
R

н
 — норма резервування за рахунками нерезидентів, %;

S
ф
 — норма відрахування до системи страхування

вкладів по j-тим рахункам фізичних осіб, %;
Л

ма
 — розмір високоліквідних активів, гр. од.;

0,15 — ліміт високоліквідних активів, відповідно до
вимог Банку Росії.

На макрорівні прийнято визначати потенціал банкі-
вської системи за таким індикатором, як співвідношення
сукупних активів банківської системи до ВВП. На думку
О. Барановського, цей показник в Україні має перевищу-
вати 100% [5, с. 418].

Ще один вітчизняний вчений М. Дмитренко пропонує
визначати інвестиційний потенціал за такою формулою
[2, с. 239]:

 

галузівартістьдоданаВалова

галузьуКредити
ІП

n

і і

і

1

==∑
=

ВВП

корпнефіннаданіщоКредити ..,
= (2).

Ця формула також визначає інвестиційний потенціал
на макрорівні, але враховуючи обсяг кредитів, що можуть
бути надані у певну галузь народного господарства.
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Російський науковець О. Алтухова у своїй праці "Інве-
стиційний потенціал комерційного банку" розрахунку для
визначення цього потенціалу не наводить, але зазначає,
що джерелами формування інвестиційного потенціалу є
статутний капітал, стабільна частина депозитів фізичних
та юридичних осіб, залишки на рахунках юридичних осіб,
кошти від емісії власних цінних паперів.

З думкою, російського економіста, що статутний ка-
пітал є джерелом формування інвестиційного потенціалу
можна посперечатися, адже власний капітал банку
відіграє переважно захисну функцію і його спрямовують
на придбання основних фондів.

З огляду вищесказаного і спираючись на визначення
інвестиційного потенціалу банку, яке наведено вище, про-
понуємо таку формулу для його розрахунку:
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де і — окремі рахунки фізичних та юридичних осіб,
одиниць;

Д
юр.ос.

 — кошти на строкових рахунках юридичних
осіб, грн.;

Р
юр.ос.

 — норма резервування за депозитами юридич-
них осіб, %;

Д
ф.ос.

 — кошти на строкових рахунках фізичних осіб,
грн.;

Р
ф.ос.

 — норма резервування за депозитами фізичних
осіб + норма відрахувань до ФГВФО, %;

С
отр.

 — субординований борг, що отриманий, грн.;
Р

СБ
 — ставка резервування за субординованим бор-

гом, грн.;
З

п.р.
 — стабільні середньорічні залишки на поточних

рахунках, що є постійною величиною протягом року, грн.
Ця формула може бути застосована для визначення

інвестиційного потенціалу окремої банківської установи.
Відповідно, для визначення інвестиційного потенціалу за
банківською системою загалом, необхідно знайти суму інди-
відуальних значень кожного банку. З одного боку, цей підхід
є трудомісткім для розрахунку, але він більш точний, ніж
інші існуючі підходи, а за допомогою застосування приклад-
них програм, наприклад, MS Excel, затрати часу на обчис-
лення інвестиційного потенціалу значно зменшуються.

Практичне значення запропонованого підходу до виз-
начення інвестиційного потенціалу дозволяє підвищити
ефективність діяльності фінансово-кредитної установи за
рахунок вкладання коштів у високорентабельні інвес-
тиційні проекти. Також це дозволить розширити спектр
банківських активних операцій, серед яких сьогодні пе-
реважає традиційне кредитування.

ВИСНОВКИ
За підсумком проведеного дослідження було встанов-

лено наступне:
1. Інвестиційний потенціал банків — це сукупність стро-

кових ресурсів, які банк має намір розмістити у високодохідні
інвестиційні проекти або цінні папери з метою диверсифікації
своєї діяльності та отримання прибутку. Доведено, що
відмінність між поняттями "кредитний потенціал" та "інвести-
ційний потенціал" існує, оскільки інвестиційна й кредитна
діяльність не є тотожними і відрізняються за рядом критеріїв.

2. Розглянуто існуючі підходи до вимірювання інвес-
тиційного потенціалу банків. Встановлено, що ці підходи є
недосконалими, що спонукає до пошуку нових способів
розрахунку інвестиційного потенціалу банківських установ.

3. Запропоновано розраховувати інвестиційний по-
тенціал за формулою, що є удосконаленням моделі І. Ри-
кової та О. Андреянової. Ця формула, на відміну від існу-
ючих, враховує не всі кошти на рахунках фізичних та юри-
дичних осіб, а саме строкові, що є більш стабільними. Та-
кож до складу джерел формування інвестиційного потен-
ціалу додано субординований борг, як особливу частину
власного капіталу, та постійні залишки на поточних ра-
хунках, що є незмінними протягом року.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

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

Сучасний світовий розвиток міжнародних економіч-
них відносин характеризується посиленням зв'язків і взає-
модії між країнами, яке викликано потребою вирішення
поставлених перед людством глобальних проблем таких,
як проблеми економіки, екології, управління, міжнарод-
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ного та науково-технічного співробітництва, міждержав-
ної інноваційно-інвестиційної діяльності і т.д. Одним із
стратегічних напрямів державної економічної політики є
налагодження ефективного співробітництва з країнами
Співдружності незалежних держав (СНД), адже товаро-
виробники України та СНД мають досвід кооперації та
організації спільної виробничої діяльності та науково-тех-
нічного розвитку. Тому моніторинг стану розвитку міжна-
родного, науково-технічного, інвестиційного, інновацій-
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ного та еколого-економічного співробітництва України з
Республікою Білорусь є важливим й одночасно актуаль-
ним дослідженням у сучасних умовах інтеграції, глобалі-
зації, розроблення антикризових моделей соціо-еколо-
го-економічного розвитку на принципах ноосферної еко-
номіки, а також розвитку взаємопов'язаних і взаємоза-
лежних економік, що функціонують за єдиними об'єктив-
ним законами ринку та світової економіки в цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

 Фундаментальні теоретичні та емпіричні досліджен-
ня інноваційного розвитку соціально-економічних систем
відображені у працях таких зарубіжних учених, як М. Аб-
рамовіц, Ф. Агійон, А. Дагаєв, Дж. Гроссман, М. Йошино,
М. Кіттінг, Н. Кондрат'єв, А. Кляйнкнехт, А. Лінк, Ч. Мак-
міллан, Г. Менш, П. Ромер, Р. Солоу, Я. Тімберген, К. Фрімен,
Р. Харрод, П. Хоувіт, Е. Хелпмен, Й. Шумпетер. У робо-
тах А. Брандербургера, П. Бакалі, О. Віл'ямса, С. Гал-
ландера, Д. Даннінга, Е. Остера, С. Прахалада, С. Ран-
гана, М. Стопера, Ш. Тацуно, Дж. Хагедурна, Ф. Хайека,
Г. Хамела. Розкрито роль співробітництва у підвищенні
конкурентоспроможності суб'єктів міжнародних еконо-
мічних відносин.

Проблема інтернаціоналізації науково-технічної сфе-
ри знайшла своє відображення у дослідженнях провідних
українських науковців Л. Антонюк, В. Гейця, В. Галь-
чинського, Л. Гальперіної, В. Дергачової, М. Лізанець,
Д. Лук'яненка, В. Новицького, Є. Панченка, Ю. Пахомо-
ва, А. Поручника, А. Румянцева, В. Савчука, В. Сіденка,
С. Соколонка, А. Філіпенка, В. Чужикова, А. Чухна, І. Шко-
ли, Т. Щедріної, Т. Черницької та інших.

Не дивлячись на значний доробок із даного напряму,
невирішеним залишається досить широкий спектр про-
блем. Однією з найактуальніших є проблема розбудови
національної інноваційної системи та її інтеграція у гло-
бальну систему через механізми здійснення ефективно-
го міжнародного науково-технічного співробітництва [1].

Концептуальні засади міжнародної економічної інтег-
рації України, її секторально-регіональних компонент
висвітлено у працях О. Білоруса, В. Будкіна, О. Власюка,
З. Варналія, А. Гальчинського, В. Гейця, І. Гладій, Я. Жа-
ліла, Д. Лук'яненка, А. Мельник, В. Новицького, Ю. Пахо-
мова, С. Писаренко, А. Поручника, Є. Савел'єва, О. Со-
хацької, А. Філіпенка, В. Чужикова та ін.

Науково-прикладні засади співпраці кооперативних
організацій як ефективного напряму міжнародної соці-
ально-економічної інтеграції та невід'ємного елемента
світового господарства досліджуються С. Адамкою, Дж.
Бірчолом, Р. Девісом, Д. Маврогіанісом, Я. Макферсоном,
Х. Мюнкнером, І. Фішером, І. Юхашем, Н. Федоришиною
[2] та ін. Сутнісні характеристики кооперації, її соціаль-
но-економічний зміст та специфічні організаційні форми
і моделі розкриті у працях М. Баліна, Ш. Жіда, М. Конд-
рат'єва, Р. Оуена, Ф. Райффайзена, М. Туган-Барановсь-
кого, Д. Чаянова та ін. Важливі аспекти адаптації коопе-
ративного сектора до ринкових умов висвітлені вітчизня-
ними дослідниками кооперації М. Аліманом, В. Андрій-
чуком, В. Апопієм, С. Бабенком, Г. Башняниним, Я. Гон-
чаруком, В. Зіновчуком, С. Злупком, А. Мокієм, С. Семі-
вим, В. Сторожук та ін. [2].

Суттєвою перепоною в розвитку двосторонніх украї-
нсько-білоруських економічних зв'язків є недосконалий
організаційно-економічний механізм, що зумовлює не-
обхідність ретельного вивчення й проведення глибоких
наукових досліджень в сфері покраїнних зовнішньоеко-

номічних відносин. Дана проблема досліджувалася у пра-
цях відомих економістів В. Андрійчука, О. Білоруса,
В. Будкіна, І. Бураковського, С. Войтка, А. Гальчинсько-
го, В. Гейця, В. Губенка, М. Дудченка, С. Захаріна, Г. Клим-
ка, В. Комарова, Л. Кузнєцової, В. Кузьменка, Д. Лук'я-
ненка, Ю. Макогона, А. Мокія, В. Новицького, Ю. Па-
хомова, О. Плотнікова, А. Поручника, С. Слишової,
А. Філіпенка, Г. Шагалова, М. Шевчик та політиків А.К. Кі-
наха, В.П. Семиноженка та ін. Наукові праці цих вчених і
політиків є суттєвим внеском до теоретично-практичного
обгрунтування основ сучасних зовнішньоекономічних
відносин. Разом з тим проблема зовнішніх економічних
зв'язків між Україною і Республікою Білорусь вимагає
більш поглибленого її науково-методичного обгрунтуван-
ня та конструктивного вирішення питань розвитку ефек-
тивних форм співробітництва [3].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
З урахуванням сучасних геоекономічних реалій зро-

стають роль та значення формування й реалізації ефек-
тивної інвестиційної взаємодії між товаровиробниками
України та Республіки Білорусь.

Вважається за необхідне навести результати моніто-
рингу міжнародного науково-технічного, інвестиційного,
інноваційного українсько-білоруського співробітництва,
висвітлити напрями еколого-економічної співпраці Украї-
ни та Республіки Білорусь на сучасному етапі їх науково-
технічного розвитку, представити основні питання підви-
щення ефективності співробітництва України та Респуб-
ліки Білорусь у напрямах взаємного інвестування, інно-
ваційного та науково-технічного розвитку в контексті
удосконалення еколого-економічного спрямування та
міжнародного партнерства, а також реалізації спільних
інвестиційних проектів. Окреслити основні напрями удос-
коналення й формування ефективного механізму взає-
модії між зацікавленими установами освіти, науковими
організаціями та промисловими підприємствами України
і Республіки Білорусь у сфері освіти, науки, освоєння но-
вих і високих технологій, реалізації спільних програм на-
укового розвитку, підготовки та комерціалізації інновац-
ійних проектів й просуванні сучасних технологій і товарів
на ринки високорозвинених країн світу і країн, що розви-
ваються.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Республіка Білорусь була і залишається стратегічним
економічним партнером України в багатьох сферах: енер-
гетиці, машинобудуванні, агропромисловому комплексі,
науково-технічній сфері. В повній мірі питання підвищен-
ня ефективності співробітництва України та Республіки
Білорусь стосується і сфери взаємного інвестування. Як
зазначає С. В. Захарін, "важливим завданням сучасної
економічної політики є активізація інвестиційного співро-
бітництва українських та білоруських суб'єктів господа-
рювання" [4].

Окремі напрацювання в цій сфері обмежуються або
комплексними роботами, де розглядаються лише фраг-
ментарні аспекти українсько-білоруського співробітниц-
тва [5, 6, 7], або науковими доповідями" [8, 9, 10].

Станом на 01.01.2011 р. Республіка Білорусь інвес-
тувала в економіку України 43,74 млн дол. США, що ста-
новить 0,1% у загальному обсязі прямих іноземних інве-
стицій в економіку України (рис. 1).

Станом на 01.01.2011 р. резидентами України інвес-
товано 4,09 млн дол. США в економіку Білорусі, що ста-
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новить 0,1% від загального обсягу інвестицій з України.
Протягом 2010 р. відбувся відтік інвестицій з України до
Білорусі обсягом 644,3 тис. дол. США [11].

Згідно з даними Державної служби статистики Украї-
ни серед торгових партнерів України, Республіка Біло-
русь за підсумками 2013 р. зайняла 2 місце серед країн
СНД (після Російської Федерації) і 6 місце — серед країн
світу. Зовнішньоторговельний оборот товарами між Ук-
раїною та Республікою Білорусь (млн дол. США) пред-
ставлено в таблиці 1 [12, 13].

За січень — липень 2013 р. загальний товарообіг то-
варами з Республікою Білорусь склав 3250,8 млн дол.
США і зменшився порівняно з січнем — липнем 2012 р.
на 941,7 млн дол. США або на 22,5 %.

Експорт товарів за січень — липень 2013 р. склав
1174,5 млн дол. США і зменшився по відношенню до січня
— липня 2012 року на 27,1 млн дол. США або на 2,3 %.

У січні — липні 2013 року імпорт товарів з Республі-
ки Білорусь в Україну склав 2076,3 млн дол. США і змен-
шився по відношенню до січня — липня 2012 року на 914,6
млн дол. США або на 30,6 %.

Станом на 1 липня 2013 обсяг українських інвестицій
в економіку Республіки Білорусь склав 5,3 млн дол. США,
що на 1,8 % більше, ніж за січень — липень 2012 р.

Республіка Білорусь, станом на 1 липня 2013 року,
інвестувала в економіку України 83,6 млн дол. США, що
на 23,7 % більше відповідного періоду попереднього
року.

За 2013 рік загальний
товарообіг товарами з Рес-
публікою Білорусь склав
5809,4 млн дол. США і
зменшився порівняно з
2012 р. на 1712,2 млн дол.
США, або на 22,8 % [12,
13].

Експорт товарів і послуг
за 2013 рік склав 2104,6 млн
дол. США і зменшився по
відношенню до 2012 р. на
265,1 млн дол. США, або на
11,2 % [12, 13].

Імпорт товарів і послуг
у 2013 році склав 3704,7
млн дол. США і зменшився
по відношенню до 2012 р.
на 1447,11 млн дол. США,
або на 28,1 % [12, 13].

Сальдо для України за
2013 рік склалося негатив-
ним — 1600,12 млн дол.
США [12, 13].

Як визначає С.В. За-
харін, "з метою активізації
інвестиційного співробіт-

ництва між Україною та Республікою Білорусь вищим
органам державної влади необхідно ініціювати внесення
змін до нормативно-правової бази України, державних і
регіональних програм соціально-економічного розвитку.
Зокрема, видається за доцільне [4]:

1) ініціювати додаткові двосторонні консультації з ши-
рокого кола питань активізації двостороннього співробі-
тництва;

2) для підвищення ефективності реалізації спільних інве-
стиційних проектів на офіційних веб-сторінках обласних,
районних, міських державних адміністрацій розмістити пе-
релік та умови відповідних інвестиційних проектів і програм,
які можуть бути цікавими потенційним іноземним інвесто-
рам, а також програм технічної допомоги, регіональні стра-
тегії розвитку транскордонного співробітництва;

3) через мережу дипломатичних і консульських ус-
танов України в країнах-сусідах (зокрема, у Польщі та
Білорусі) поширювати інформацію про проекти в рамках
Європейського інструменту сусідства і партнерства з ме-
тою пошуку потенційних інвесторів;

4) підвищити рівень забезпеченості органів місцево-
го самоврядування спеціалістами з питань транскордон-
ного співробітництва та залучення іноземних інвестицій;

5) розробити й запровадити ефективну, прозору сис-
тему моніторингу та оцінки українсько-білоруських про-
ектів, що реалізуються;

6) посилити економічну спрямованість українсько-
білоруського інвестиційного співробітництва в рамках

міждержавних та міжу-
рядових комісій, зок-
рема у сфері інновацій-
но-технологічної діяль-
ності, орієнтуючись на
список довготерміно-
вих пріоритетів розвит-
ку;

7) із залученням
системних інвесторів,
науковців та експертів
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Рис. 1. Динаміка загального обсягу прямих іноземних інвестицій

в Україну, у тому числі з Республіки Білорусь за 2006—2013 рр.

(станом на початок кожного року)*

* — за 2012—2013 рр. — дані відсутні.

Джерело: [12, 13].

Показник 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Експорт 939,3 1280,6 1642,1 2228,0 1343,8 2030,9 2 076,98 2369,7 2104,7 

Імпорт 963,8 1282,2 1480,5 2864,4 1736,1 2630,8 4 290,98 5151,8 3704,7 

Зовнішньо-

торговельний  

оборот 
1903,1 2562,8 3122,6 5092,4 3079,9 4661,7 6 367,96 7521,6 5809,4 

 

Таблиця 1. Динаміка зовнішньоторговельного обігу товарами між

Україною та Республікою Білорусь за 2005—2013 рр. (млн дол. США)

Джерело: [12, 13].
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провести аудит "інвестиційних бар'єрів", і усунути їх шля-
хом внесення змін до відповідних нормативно-правових
актів".

Перспективами подальших стосунків у сфері міжна-
родного інвестиційного співробітництва у подальшому, на
думку Захаріна С.В., має бути розроблена методологія
відбору перспективних інвестиційних проектів, які можуть
бути реалізовані в рамках українсько-білоруського еко-
номічного співробітництва [4].

Перспектива залучення в Україну інвестицій з Біло-
русі з метою реалізації довгострокових проектів саме інве-
стування у інноваційну діяльність та технологічний роз-
виток значною мірою залежить від рiвня взаєморозумін-
ня мiж українським та білоруським урядами [6].

На основі дипломатичних відносин між Україною і
Республікою Білорусь створена договірно-правова база,
що складає 194 міжнародних документи. Також на
міждержавному рівні триває узгодження низки інших
міжурядових угод, у тому числі й таких, що стосуються
міжнародного науково-технічного співробітництва. При-
кладом тому є підписання 5 вересня 2013 р. угоди про
співробітництво в галузі ядерної та радіаційної безпеки
Міністерством з надзвичайних ситуацій Республіки Біло-
русь та Державною інспекцією ядерного регулювання
України, де представники країн домовилися здійснювати
двостороннє співробітництво в галузі безпечного вико-
ристання атомної енергії та оцінки безпеки об'єктів, про-
водити науково-дослідні роботи (у зв'язку із будівницт-
вом атомної станції в Республіці Білорусь обговорюва-
лись питання ядерної безпеки) [14].

Вважається, що основа науково-технічного та інно-
ваційного співробітництва України з Білоруською сторо-
ною базується на взаємостосунках та договірних відно-
синах із державними установами цих країн, науковими та
іншими організаціями, якими є: Державне агентство з
питань науки, інновацій та інформатизації України
(діяльність якого спрямовується і координується Кабіне-
том Міністрів України через Міністерство освіти і науки
України), Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут" (м. Київ, Україна), На-
уковий парк "Київська політехніка" (м. Київ, Україна),
Національна академія наук Білорусі, Державний комітет
з науки і технологій Республіки Білорусь, Білоруський
національний технічний університет (м. Мінськ, Рес-
публіка Білорусь), Білорусько-Український центр науко-
во-технічного та інноваційного співробітництва (м. Київ,
Україна), Білоруський інноваційний фонд; Республікансь-
кий центр трансферу технологій, Парк високих техно-
логій; Республіканське інноваційне унітарне підприємст-
во "Науково-технологічний парк БНТУ "Політехнік"
(м. Мінськ, Республіка Білорусь) та інші.

За результатами моніторингу діяльності зазначених
вище наукових й державних установ і організацій авто-
ром статті визначено основні напрями розвитку науково-
технічного, інвестиційного та інноваційного співробітниц-
тва України з Республікою Білорусь, які умовно поєднані
у такі складові: економічна, науково-технічна (енергетич-
ного спрямування); транзитна; законодавчо-правова; еко-
логічна, інформаційна та глобальна. В контексті розвит-
ку міжнародного співробітництва у сфері науково-техні-
чного, інноваційного та еколого-економічного розвитку
Національним технічним університетом України, Корпо-
рацією "Науковий парк "Київська політехніка" та Біло-
русько-Українським центром науково-технічного та інно-
ваційного співробітництва при підтримці Держінформна-
уки України [15] здійснено підтримку українського пор-

талу з питань співробітництва з Республікою Білорусь
(www.buc.kpi.ua), яка спрямована на забезпечення фор-
мування ефективного механізму взаємодії між зацікавле-
ними установами освіти, науковими організаціями та про-
мисловими підприємствами України та Республіки Біло-
русь у сфері освіти, науки, освоєння нових і високих тех-
нологій, реалізації спільних програм, проектів та просу-
ванні сучасних технологій і товарів на ринки України, Рес-
публіки Білорусь і третіх країн.

Таким чином, міжнародне співробітництво України з
Білоруссю виступає досить важливим елементом
здійснення структурної перебудови економік країн [7], що
спроможне підвищити рівень привабливості інвестиційно-
го клімату кожної з цих країн, сприяти інтеграції та роз-
витку міжнародного науково-технічного та інноваційно-
го співробітництва у світовому просторі, удосконалюва-
ти антикризові моделі соціо-еколого-економічного роз-
витку на принципах ноосферної економіки, а також роз-
вивати взаємопов'язані та взаємозалежні економіки країн
світу в умовах глобалізації.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Досліджено стан міжнародного науково-технічного
співробітництва України з Республікою Білорусь на заса-
дах формування договірно-правових і дипломатичних
відносин в науково-технічній та інноваційній сферах. Про-
ведено аналіз зовнішньоекономічної діяльності України,
Білорусі та інших країн СНД, за результатами якого виз-
начено, що Україна є одним із основних стратегічних тор-
говельних партнерів Білорусі.

Визначено основні напрями розвитку науково-техні-
чного, інвестиційного та інноваційного співробітництва
України з Республікою Білорусь, які умовно поєднані у
такі складові: економічна, науково-технічна (енергетич-
ного спрямування); транзитна; законодавчо-правова; еко-
логічна, інформаційна та глобальна.

Основні напрями подальшого наукового досліджен-
ня планується розвинути на засадах формування інфор-
маційно-аналітичного забезпечення розвитку міжнарод-
ного науково-технічного та інноваційного співробітницт-
ва України з Республікою Білорусь та інших країн СНД,
розробити теоретико-практичні рекомендації підвищен-
ня рівня їх міжнародної конкурентоспроможності, до-
слідити основні напрями удосконалення антикризових
моделей соціо-еколого-економічного розвитку на прин-
ципах ноосферної економіки в умовах глобалізації.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний розвиток національних економік важко

уявити без залучення інвестицій. Адже інвестиції і весь
процес пов'язаний з ними неможливо уявити, наприклад,
при формуванні довгострокової стратегії соціально-еко-
номічного розвитку регіонів, окремих територій або краї-
ни в цілому.

Проблеми із застарілістю основних фондів, мораль-
ною та фізичною зношеністю обладнання та устаткуван-
ня теж потребують значних обсягів інвестицій для їх зам-
іни та оновлення.

Іноземні інвестиції займають провідне місце серед
форм міжнародного руху капіталу. Так, за даними Дер-
жстатистики у І півріччі 2013 р. в економіку України іно-
земними інвесторами вкладено 2614,9 млн дол. США пря-
мих інвестицій (акціонерного капіталу). Обсяг унесених
з початку інвестування в економіку України прямих іно-
земних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 липня
2013 р. становив 55318,2 млн дол. США, що на 0,4%
більше обсягів інвестицій на початок 2013 р., та в розра-
хунку на одну особу населення складає 1218,1 дол. США.
З країн ЄС унесено 42819,9 млн дол. інвестицій (77,4%
загального обсягу акціонерного капіталу), із країн СНД
— 4370,7 млн дол. (7,9%), з інших країн світу — 8127,6
млн дол. (14,7%). Інвестиції надійшли зі 138 країн світу.
До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає
понад 82% загального обсягу прямих інвестицій, входять:
Кіпр — 17928,5 млн дол., Німеччина — 6165,3 млн дол.,
Нідерланди — 5376,1 млн дол., Російська Федерація —
3822,7 млн дол., Австрія — 3196,3 млн дол., Велика Бри-
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танія — 2697,2 млн дол., Віргінські Острови (Брит.) —
2418,4 млн дол., Франція — 1808,4 млн дол., Швейцарія
— 1183,1 млн дол. та Італія — 1122,7 млн дол. США [7,
с.1].

Статистика свідчить, що обсяги іноземних інвестицій
в українську економіку є незначні в порівнянні з її потре-
бами. Наприклад, якщо наш сусід Польща щороку здат-
на залучити до 15 млрд дол. США, то Україна, на преве-
ликий жаль спромоглася залучити у кращі часи до 5 млрд
дол. США.

Рівень інвестицій в Україну дуже низький порівня-
но з країнами, які вступили в Євросоюз в 2004 р. і навіть
2007 р. За даними Держстату, за січень-жовтень 2013
р. іноземні інвестори вклали в Україну 3,722 млрд дол.
США акціонерного капіталу, при цьому вилучили — 2,4
млрд дол. США. Таким чином, чистий приплив прямих
іноземних інвестицій за звітний період становив 1,27
млрд дол. Це майже вдвічі менше, ніж у січні-жовтні
2012 р. (2,6 млрд дол.). У рейтингу легкості ведення
бізнесу — Doing Business — 2014 — Україна підняла-
ся з 137 сходинки на 112. Всього було досліджено 189
країн [11].

Серед причин низької інвестиційної активності є дії
та вчинки влади, які не визнає цивілізований світ. Це пе-
редусім різновекторність гілок влади, часта зміна зако-
нодавства та внесення корективів до нього, які призво-
дять до дестабілізації в економіці та фінансах і зумовлю-
ють збитки підприємств. Маніпулювання правовим полем,
недосконалість судової системи і як результат інвестори
не почувають себе захищеними. Низька інвестиційна при-
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вабливість є свідченням відсутності ефективної системи
з чітко-обгрунтованою, далекоглядною інвестиційною
політикою.

Між тим, від інтенсивності й результативності інвес-
тиційних процесів залежить успіх перетворень, насампе-
ред, у сферах економічного, політичного та соціального
життя, побудова цивілізованого суспільства. Інвестиції
впливають на глибокі відтворювані процеси господарсь-
кої діяльності й визначають економічний розвиток краї-
ни в цілому [12, с.295].

АНАЛІЗ ОСТАНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблеми інвестицій та інновацій, їх структури та

форм досліджувались в працях Бови В.В. [1], Ілляшенка
С.М. [6], Кабанова В.Г. [8], Кисельової О.М. [9], Єрміло-
вої К.В. [5], Зимовця В.В. [4], Яценка А.В. [14] та інших.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є окреслення сучасних проблем

держави, як в інвестиційній так інноваційній сфері та на-
працювання шляхів подальшого розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Динаміка суспільного розвитку залежить від вміння

суспільства балансувати між складними елементами при-
роди, її законами та явищами, знаходити форми взаємодії
і забезпечувати розвиток. Якщо ж виникають протиріччя
то це відповідним чином позначається на суспільному роз-
витку, впливає на ефективність економічного механізму
та рівень розвитку самого суспільства.

Роль держави в суспільному розвитку, забезпечення
його економічних, екологічних та соціальних потреб по-
стійно зростає. Держава виконуючи свої функції пере-
розподіляє видатки бюджету не тільки на економіку, а й
на культурний розвиток, освіту, охорону здоров'я, соц-
іальний захист тощо і потреба в цих видатках щорічно
росте. Адже, держава захищаючи інтереси суспільства і
відповідно беручи до відома національні пріоритети еко-
номічного розвитку йде свідомо на інвестування тих га-
лузей і сфер економіки де мала зацікавленість приват-
них інвесторів. Стратегічна мета в задоволені соціальних
потреб населення та створення нових галузей економі-
ки, розширення зовнішніх ринків збуту зумовлюють її це
робити. Тобто, держава по своїй суті повинна управляти
економічним розвитком, а відтак і вибудовувати прогно-
зовану інвестиційну політику направлену на пріоритетні
напрямки соціально-економічного розвитку.

Сучасна інвестиційна політика, на нашу думку, має
забезпечувати розширене відтворення основних фондів
виробничих і невиробничих галузей, їх модернізацію, що
вестиме до розширеного відтворення капітальних ре-
сурсів в кожному регіоні країни.

Держава, що формує власну інвестиційну політику
має чітко ставити перед собою мету, визначати обсяг,
структуру видатків та пріоритетні напрямки вкладень інве-
стиційних ресурсів з різних форм та джерел для їх ефек-
тивної концентрації на стратегічних напрямках. Адже, від
цього залежать темпи розвитку виробництва, приріст про-
дукції на одиницю витрат, ефективність економіки,
стабільність фінансової системи, створення соціального
середовища відповідно до вимог суспільства аби забез-
печити якість життя та рівень соціальних стандартів. Та-
ким чином, інвестиційна політика, як складова економіч-
ної політики держави є основою формування сталого,
соціально-економічного розвитку країни, як сьогодні так
і в майбутньому.

Суть інвестиційної політики полягає в тому, що це
важливий фактор формування інвестиційного іміджу
країни та спосіб державного регулювання інвестиційно-
го процесу.

Характер інвестиційної політики визначається мірою
втручання держави, передусім в процеси економіки з
боку державних структур та інших владних інституцій, які
регулюють податкову, амортизаційну, кредитну, цінову,
ліцензійну політику, формування законодавчого поля в
сфері інвестицій, устрій держави, зайнятість населення
тощо.

Ключовим завданням інвестиційної політики держа-
ви повинно бути:

— формування сприятливого інвестиційного клімату
всередині країни;

— створення позитивного іміджу держави на світо-
вому ринку капіталу;

— закладення основ правового поля, що гарантує
безпеку інвестицій;

— визначення пріоритетів інвестиційних програм
(проектів);

— фахова експертиза інвестиційних програм та про-
ектів.

Ці завдання та їх успішна реалізація закладають фун-
дамент ефективності впровадження державної інвести-
ційної політики. Підтримуючи потік інвестицій на належ-
ному рівні, який гарантує низку соціально-економічних
ефектів від вкладення коштів, інвестиційна політика ви-
конує основну свою мету, а саме економічну, соціальну
та бюджетну ефективність. Звісно, щоб досягти цього не-
обхідно, щоб інвестиційна політика відповідала сучасним
вимогам і потребам суспільства опираючись на ресурс-
ний та інституційний потенціал держави.

Основним документом, згідно з яким бюджетні кош-
ти направляються на інвестиційні програми і проекти є
програми економічного і соціального розвитку країни,
схеми розміщення продуктивних сил, комплексних про-
грам розвитку територій або галузей економіки, науко-
во-технічних програм тощо. Цими документами визнача-
ються напрямки інвестування, обсяги необхідних коштів,
джерел фінансування, обгрунтування доцільності
здійснення інвестицій.

Ефективність інвестиційної політики держави зале-
жить від чіткості поставлених завдань, зрозумілості мети
та обгрунтованості принципів на яких вона здійснюється.

Держава реалізує власну інвестиційну політику за до-
помогою різносторонніх методів та інструментів, якими
вона володіє, зокрема це може бути: фінансова допомо-
га окремим регіонам, галузям, виробництвам шляхом на-
дання субвенцій з державного бюджету місцевим бюд-
жетам, а також перерахування субсидій, дотацій. Знижен-
ня податкових ставок, надання пільг окремим суб'єктам
господарювання. Встановлення певних обмежень, норм
і стандартів, застосування антимонопольного законодав-
ства, умов користування природними, трудовими та інши-
ми ресурсами, регулювання політикою ціноутворення
тощо.

Застосовуючи організаційно-економічні та адмініст-
ративні методи впливу, держава регулює економічні про-
цеси в ту чи іншу сторону. Однак головною її метою по-
винно бути досягнення високого ефекту від вкладання
бюджетних коштів. Крім того, державні стимули, які ви-
користовує, наприклад, Уряд мають забезпечувати фор-
мування сприятливого середовища для розвитку вітчиз-
няних галузей економіки, підвищувати їх конкурентосп-
роможність на світовому ринку.
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Завдяки вдалій інвестиційній політиці держава забез-
печує процес відтворення. Її орієнтири мають бути зосе-
редженні, передусім на модернізації виробництва, роз-
витку науково-технічного прогресу та поєднанні інтересів
суспільства з економічною системою країни.

Держава бере активну участь в інвестиційному про-
цесі, тому  має чітко розподілити функції між учасника-

ми, брати на себе відповідальність за реалізацію най-
більш пріоритетних стратегічних програм (проектів), які
мають важливе значення як для економіки, так і соці-
ального розвитку. Проводити активну мотиваційну по-
літику щодо залучення потенційних інвесторів до пріо-
ритетних галузей економіки, зменшення ризиків для інве-
сторів та гарантування безпеки інвестицій.

Рис.1. Схема формування складових елементів інвестиційної політики
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При формуванні основ інвестиційної політики необ-
хідно враховувати усі її складові (рис.1), оцінити можли-
вості інвестиційного потенціалу країни та забезпечити її
гармонійне функціонування. В разі, якщо одна із скла-
дових інвестиційної політики гальмуватиме процес або пе-
решкоджатиме роботі механізму, сподіватись на успіх та
досягнення мети інвестиційної політики буде досить про-
блематично. Тому, на нашу думку, реалізація інвестицій-
ної політики потребує повсякчасного моніторингу стану
її роботи, аналізу можливих ризиків, інших проблем та
прийняття власних, виважених та обгрунтованих рішень
аби забезпечити цілісну систему ефективним функціону-
ванням і вирішенням покладених завдань. Подолання
негативних явищ при реалізації інвестиційної політики ви-
магає, перш за все від Уряду, системного підходу до фор-
мування складових інвестиційної політики, розуміння
учасниками інвестиційної діяльності її завдань та функцій
і відповідально принципове виконання. В такому разі інве-
стиційна політика буде не лише прибутковою для інвес-
торів, а надаватиме значно більше економічних та соц-
іальних ефектів для суспільства, формуватиме основи для
забезпечення сталого розвитку країни і підвищення доб-
робуту її громадян.

Держава як інститут влади повинна відігравати актив-
ну роль у розробленні й реалізації політики залучення
іноземних інвестицій з метою сприяння економічному
зростанню країни, забезпечення економічного суверені-
тету чи одержання максимально можливих економічних
переваг [14, с. 11].

Держава має стимулювати інвестиційну діяльність з
метою залучення інвестицій. Це можуть бути пільгові ре-
жими оподаткування інвесторів, захист прав інвесторів в
умовах забезпечення пріоритетності національних інте-
ресів, митне і адміністративне регулювання міжнародного
обміну товарами, послугами та капіталом. Залучення інве-
стицій передусім у сферу інновацій, розвиток інфраст-
руктури та промисловості тощо.

Так, інвестування державою значних фінансових
ресурсів до галузі освіти та науки в перспективі сприя-
тиме створенню нових технологій, машин та обладнан-
ня, що підніматиме вітчизняну економіку на новий етап
розвитку, освоєння світових ринків збуту, товарів та
послуг.

Висока інвестиційна привабливість країни та ак-
тивність в сфері інвестицій є необхідною умовою розвитку
економіки. З іншого боку, державне втручання та розум-
не регулювання інвестиційної діяльності має на меті ефек-
тивне використання інвестиційних ресурсів у пріоритет-
них секторах матеріального виробництва, соціальної
сфери, забезпечення зростання суспільного багатства.

Держава контролюючи інвестиційні видатки повин-
на прагнути, щоб витрати бюджету були співрозмірні з
досягнутими результатами та благами. Це зумовлює по-
требу в раціональному використанні наявних бюджетних
ресурсів.

Як відомо, відтік капіталів за межі країни веде до дез-
інвестування та дестабілізації національної економіки.
Тому, обов'язок держави всілякими засобами заохочу-
вати підприємців та бізнесменів вкладати кошти саме в
національну економіку, тим самим знижуючи відтік капі-
талу за кордон і стимулюючи економічний розвиток.

Держава, маючи значні переваги над іншими су-
б'єктами економічних відносин, за допомогою відповід-
них інструментів та механізмів заохочує або навпаки при-
мушує до того чи іншого виду діяльності суб'єктів госпо-
дарювання.

Як зазначає Кисельова О.М, фінансовий ринок надає
державі такі ефективні важелі управління економічними
процесами, з якими будь-які адміністративні втручання
порівнятись не можуть. За умови кваліфікованого управ-
ління фінансовими ринками та обрання вірного стратег-
ічного курсу інвестиційної політики, можливо значно
підвищити економічний стан в державі [9, с.22].

Тобто, держава встановлюючи правила гри на внут-
рішньому ринку, в ролі наглядача слідкує та регламен-
тує економічну поведінку суб'єктів господарювання, ви-
робництво ними суспільно необхідних благ. З іншого
боку, створювані за допомогою держави суспільні блага
забезпечують зростання продуктивності праці не тільки
в державному, а й у приватному секторі економіки. Та-
ким чином, забезпечуються темпи розвитку усієї націо-
нальної економіки.

Слід зазначити, що прямим обов'язком держави є не
тільки формування сприятливих умов для залучення інве-
стицій, а й самій брати активну участь в інвестиційному
процесі, інвестувати бюджетні кошти у ті сектори еконо-
міки, які найбільше потребують інвестицій і які визнача-
тимуть майбутній розвиток національної економіки.

Державі аби позбутися в майбутньому залежності від
високорозвинених у технологічному плані держав необ-
хідно вже зараз значну частку бюджетних коштів, що
спрямовуються з державного бюджету на інвестиції на-
правляти у ті сфери знань, що забезпечать в перспективі
технічний, технологічний або будь-який інший інновац-
ійний прорив. Закладуть основу створення нових зразків
продукції, інноваційних технологій, що сприятиме сусп-
ільному поділу праці, появі нових видів послуг та галузей
економіки.

На думку Ілляшенко С.М. та Біловодської О.А., інно-
вація — це кінцевий результат нововедень, спрямований
на досягнення відповідного ефекту та створення нових
або вдосконалених конкурентоспроможних товарів (по-
слуг, технологій і т.д.), що задовольняють потреби спо-
живачів [6, с. 35].

Саме завдяки запровадженню інноваційної моделі
розвитку забезпечуються стійкі темпи економічного зро-
стання, що впливає на поліпшення соціально-економіч-
ного становища країни та бурхливий розвиток світогос-
подарських зв'язків та кооперації.

Акцент на інноваційній діяльності економічного роз-
витку країни актуальний ще й тому, що цей процес за-
безпечує прискорення темпів науково-технічного прогре-
су, а це відповідним чином відображається на суспільному
розвитку, кардинально змінює умови життя і праці лю-
дей, задовольняє його потреби на системне існування та
поступовий, динамічний розвиток.

Інноваційний розвиток впливає на динаміку Науко-
во-технічного прогресу (НТП), а він забезпечує мате-
ріальні та духовні потреби суспільства (рис. 2). Крім того,
Науково-технічний прогрес впливає на темпи соціально-
економічного розвитку, підвищує екологізацію виробниц-
тва акцентуючи увагу на більш ефективному і раціональ-
ному використанні природних ресурсів, стабілізує по-
літичну систему і відповідно зміцнює саме суспільство як
систему. Науково-технічний прогрес забезпечує форму-
вання напрямів суспільного розвитку, визначення цілей
на майбутнє та здійснення шляхів або тактичних кроків
щодо досягнення мети розвитку суспільства.

Передові країни світу стали такими завдяки науко-
вим досягненням та їх практичній реалізації.

Якщо ж порівнювати Україну з іншими країнами світу
то у вітчизняній економіці тільки 14—16% від загально-
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го обсягу інвестицій спрямовується на інновації. І це відбу-
вається в той час, коли у розвинених країнах світу інно-
ваційне інвестування стійко тримається на рівні 50—60%.
Економічне зростання в українській економіці відбуваєть-
ся переважно на екстенсивній основі, про що свідчить тех-
нологічна частина тих інвестицій, які вкладаються в ос-
новний капітал, де переважає третій технологічний уклад
(83%), а четвертий складає лише 10%. Внаслідок існу-
вання відповідних тенденцій Україна обіймає на ринку ви-
соких технологій всього 0,1%, у той час як Німеччина —
16%, Японія — 30%, США — 40% [1, с. 7].

Активізація інноваційної діяльності, особливо на по-
чаткових етапах розвитку, потребує сприяння з боку дер-
жави перш за все з використанням інструментарію бюд-
жетно-податкового регулювання.

У 2013 р. Україна в рейтингу Global Innovation Index
скотилась на 7 позицій до 49 місця, залишившись в числі
50 самих інноваційних країн (з 142 позицій рейтингу). Се-
ред семи критеріїв, Україна виграє тільки по вищій освіті,
оскільки вона доступна і також по патентній активності.
По решті п'яти критеріям (концентрація високих техно-
логій, відсоток коштів ВВП, що направляються державою
на наукові дослідження, кількістю вчених на мільйон жи-
телів і добавленої вартості виробництва у відсотках до
ВВП) Україна знаходиться далі десятки країн рейтингу.
В той же час, лідерами є: Швеція, Південна Корея та США.
В десятку попали також Японія, Німеччина, Данія, Сінга-
пур, Швейцарія, Фінляндія і Тайвань. У 2012 р. лідерами
рейтингу були США, а друге й третє місце посідали
Південна Корея та Німеччина [13].

Такий стан речей ставить нашу країну в невигідне еко-
номічне становище, оскільки без інноваційної складової,
національна економіка не зможе на рівних конкурувати
з високорозвиненими країнами як сьогодні так і в май-
бутньому. Проте, щоб докорінно змінити ситуацію необ-
хідно Уряду усвідомити роль інновацій в економічному
розвитку. Нажаль, ми маємо ситуацію, коли навіть роз-
робки інноваційних продуктів вітчизняних науково-дос-
лідних установ не користуються попитом навіть на внут-
рішньому ринку.

Наприклад, портфель замовлень Київського Інститу-
ту органічної хімії переважно формується за рахунок за-
мовлень промислових об'єднань Німеччини, Франції,
США [8, с. 52].

Вітчизняні науковці працюють над технологіями, які
забезпечуватимуть в майбутньому економічне зростан-
ня промислово розвинутих країн, а сама Україна не ви-
користовує наявний науковий потенціал на розвиток
вітчизняних галузей економіки і підвищення благополуччя
українського народу.

Як стверджують відому вчені, на відміну від розви-
неної ринкової економіки, переважна частина галузевої
науки в Україні виявилася за межами корпоративних
структур і, відповідно, за межами відтворювальних ме-
ханізмів фінансування. Відбулося руйнування навіть тих
механізмів організаційної взаємодії галузевої науки та ви-
робництва, які успішно зарекомендували себе в умовах
адміністративної системи науково-виробничих та вироб-
ничих об'єднань [3, с. 81].

Тобто, розрив зв'язків тісної співпраці між суто нау-
ковими установами та виробництвом негативно позначив-
ся на розробці новітніх технологій, інноваційних про-
дуктів з високою часткою добавленої вартості.

Слід зазначити, що у світових витратах на науку Ук-
раїні випадає всього 0,4%, хоча в дослідницьких органі-
заціях зайнято 11% науковців усього світу. На відміну від
більшості економічно розвинених країн головним дже-
релом фінансування дослідницьких робіт в Україні є бюд-
жет. Україна витрачає на науку менше Японії в 9,3 раза,
Німеччини — 4,7 раза, Франції — в 2,8 раза. Витрати на
науку в США більші від українських у 24 рази [1, с.155].

Проте й ті незначні за світовими мірками кошти дер-
жавного бюджету використовуються в Україні неефек-
тивно. Підтвердженням цьому є результати аудиторсь-
ких перевірок.

Так, Міністерство енергетики та вугільної промисло-
вості України як головний розпорядник коштів держав-
ного бюджету в цій галузі у 2011 — І півріччі 2013 р. не
забезпечило відповідного планування фінансових ре-
сурсів на наукові дослідження. Оскільки на виконання
наукових робіт не запланували достатніх коштів, дове-
лося припинити 27 наукових досліджень у вугільній га-
лузі на стадії їхнього завершення. Через відсутність по-
тенційних споживачів залишились не застосованими на
практиці результати 57 завершених у 2011—2012 р. нау-
ково-дослідних розробок. Тож спрямовані на їхнє вико-
нання майже 46 млн грн. витрачені неефективно [10].

Проведеним Рахунковою палатою аудитом ефектив-
ності використання бюджетних коштів на наукову й орган-
ізаційну діяльність президії Національної академії наук
України і президій галузевих національних академій наук
України встановлено, що через неналежне виконання
академіями своїх функцій втрачаються дослідні бази на-
укових установ та можливості отримання ними доходів
від використання права інтелектуальної власності. Одер-
жані від численних наукових розробок результати не за-
стосовуються в практичній діяльності, що не дає змоги
дізнатися про реальне впровадження наукових здобутків.
Нормативно-правовими актами не визначено граничної
чисельності академіків і членів-кореспондентів, що
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призводить до постійного зростання їх кількості та
збільшення відповідних видатків. Крім того, неврегулю-
вання порядку здійснення довічних виплат дійсним чле-
нам (академікам) і членам-кореспондентам спричиняє до-
даткове навантаження на державний бюджет, оскільки
відсутнє обмеження щодо отримання довічної виплати й
одні і ті ж вчені обираються до різних академій за одні і
ті ж наукові досягнення та заслуги. Як наслідок, вказані
виплати становлять 42 % загального обсягу коштів на
утримання президій академій [2, с. 25].

Практика свідчить, що українська наука потребує не
лише обсягів фінансування на відповідних напрямах, а
також системного реформування з метою напрацюван-
ня чіткої концепції та розробки стратегії розвитку не лише
наукової сфери, а також формування основ науково-тех-
нічної діяльності для наукового супроводження вироб-
ництва і виведення української економіки на нові етапи
суспільного розвитку. Для цього має бути сформована,
довгострокова науково-обгрунтована державна політи-
ка розвитку вітчизняної науки.

З досвіду розвинених країн відомо, що у стратегії
інвестиційної діяльності важливу роль відіграють науко-
во обгрунтоване визначення пріоритетних напрямів інве-
стування. Ці напрями мають відповідати державним інте-
ресам, програмним цілям національного відродження.
Пріоритетні напрями науково-технічного прогресу слід
максимально націлювати на інвестиційну й інноваційну
діяльність та наявні природні ресурси.

Інноваційний шлях розвитку веде до підвищення
ролі науково-технічних досягнень у зростанні ефектив-
ності виробництва, життєвого рівня та соціокультурних
умов життя населення. Україна володіючи значним на-
уково-технічним потенціалом спроможна стати джере-
лом інноваційно-технологічного прориву. Тому бю-
джетне фінансування галузі освіти в цьому контексті є
вагомою рушійною силою. Адже вискокоосвічені
фахівці здатні здійснити технічну та технологічну рево-
люцію. Якісна освіта є стимулюючим фактором розвит-
ку економіки, вага якого з часом лише посилюється.
Зарубіжний досвід є прямим свідченням того, що зав-
дяки інвестуванню в галузь освіти якість людського ка-
піталу зростає. Необхідність збільшення обсягів бюд-
жетних коштів у освіту спричинена завданнями підви-
щення вимог до ефективності та конкурентоспромож-
ності економіки, структурними зрушеннями у сфері зай-
нятості населення, що визначають постійну потребу у
підвищенні кваліфікації, професійним навикам та підго-
товці кадрів, зростанні їх професійної компетентності
та мобільності. Ці фактори зумовлюють необхідність
збільшення обсягів фінансування освіти як важливої
складової людського капіталу.

Ключову роль у розвитку сучасних і майбутніх висо-
котехнологічних продуктів відіграють ті країни, які здатні
забезпечувати високий рівень науки, техніки, освіти, куль-
тури, організації управління та трудової дисципліни.

Ефективність державної політики саме у сфері уп-
равління інноваційними процесами визначає конкурен-
тоспроможність національної економіки. У розинених
країнах до 90% приросту валового продукту забезпе-
чується за рахунок впровадження нових технологій. При
цьому роль держави в даному процесі значно вагомі-
ша, ніж при регулюванні звичайної економічної діяль-
ності [3, с. 80].

Враховуючи той факт, що значна частка наукових ус-
танов знаходяться в сфері управління державних органів
і структур, держава через відповідні інструменти та ме-

ханізми ефективного регулювання могла б не тільки за-
безпечувати приріст ВВП за рахунок інноваційного про-
дукту, а також інтегрувати вітчизняну економіку до за-
гальносвітових норм та стандартів.

Як стверджує Єрмілова К.В., входження України до
системи світової економіки вимагає від неї радикально-
го реформування господарської системи, тобто надання
їй таких економічних рис, які характерні для інтегрова-
них у світову систему національних економік. Цей про-
цес — складний і тривалий, оскільки вимагає цілковитої
реорганізації відносин власності, структури виробницт-
ва, системи розподілу, створення ринкової інфраструк-
тури. Автор зазначає, що найбільш загрозливою для Ук-
раїни є не просто не конкурентоспроможність продукції,
підприємств, галузей, національної економіки в цілому,
а вірогідність так званого системного відриву її від групи
провідних країн через несумісність технологій, низьку
здатність економіки до інвестицій і нововведень, а також
структурно-галузеву, інституційну та соціальнокультур-
ну несумісності [5, с. 119].

Виходячи з позицій перспектив розвитку національ-
ної економіки, держава має не тільки ефективно регу-
лювати інвестиційний процес, а тримати на пульсі всю
діяльність пов'язану з інвестиціями. За необхідності ске-
ровувати інвестиційний процес у ті сфери економіки та
галузі, які забезпечать позитивну динаміку розвитку
нашої країни.

Створення благоприємних умов та застосування еко-
номічних стимулів позитивно вплине на залучення інвес-
тицій в економіку країни та закладе основи інноваційно-
го розвитку.

Основною функцією державної інноваційно-інвес-
тиційної політики є стимулювання інноваційно-інвести-
ційного розвитку. Державне стимулювання інноваційно-
інвестиційного розвитку вимагає визначення найбільш
важливих програмних цілей і пріоритетів, за реалізацією
яких варто судити про результати проведення держав-
ної інноваційно-інвестиційної політики. Стимулювання
ускладнюється тим, що результати заходів щодо окре-
мих напрямків можуть бути неочевидними, проявляти-
ся з різними тимчасовими лагами. У цьому випадку не-
обхідно враховувати їхню значимість для економічної
безпеки, соціального й суспільного розвитку країни, а
також відповідність національним інтересам та пріори-
тетам [1, с. 333].

Національні інтереси та пріоритети є тим орієнтиром,
що вказує на напрям розвитку країни, можливі соціально-
економічні здобутки, які дають шанс суттєво підвищити
рівень та якість життя населення.

Роль держави в забезпеченні мобільності капіталу та
фінансуванні технологічних зрушень має посилитися.
Світовий досвід переконує, що державні інвестиції в на-
прямах структурно промислових пріоритетів за умов низь-
кої інвестиційної активності справляють стимулюючий
вплив на збільшення обсягів приватних інвестицій [4,
с.12].

Держава не повинна стояти осторонь, а має активно
включатись до інвестиційної діяльності і не стільки за-
безпечувати інвестиційними ресусами вітчизняну еконо-
міку, як створювати умови для якнайширшого залучення
інвестицій як ззовні так і зсередини. Щоб інвестування в
економіку України було не тільки прибутковим, а й вигі-
дним в плані реалізації найрізноманітніших інвестиційних
задумів та проектів. Тільки тоді, можна буде досягти знач-
них здобутків в економічному розвитку країни та соціаль-
ному благополуччі населення.
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ВИСНОВКИ
Сучасний стан розвитку інвестиційної та інноваційної

політики не відповідає суспільним потребам, а отже має
бути реформованим. Інвестиційна політика держави має
враховувати усі її складові елементи, а самі інвестиції ма-
ють скеровуватись в пріоритетні цілі держави. До того ж,
інвестування в інноваційну сферу має стимулювати еко-
номічне зростання, що забезпечить зростання добробу-
ту громадян.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах нестачі внутрішніх та зовнішніх ресурсів для

інвестиційно-інноваційного розвитку національної еконо-
міки актуальною є проблема вдосконалення інфраструк-
тури та організаційно-економічних механізмів, що спри-
ятимуть залученню іноземних інвестицій. Розробці ме-
ханізму формування та управління інноваційним класте-
ром зорієнтованим на підтримку інновацій та залучення
іноземних інвестицій присвячена дана робота.

Стрімкий розвиток міжнародного бізнесу, генера-
ція нових технологій, динамічний розвиток інновацій,
вдосконалення комунікацій, загострення конкурентної
боротьби за інвестиційні ресурси — є факторами, що
впливають на розвиток світової та української еконо-
міки. Непривабливий сучасний стан інвестиційного се-
редовища, недосконале законодавство і одночасно ве-
ликий потенціал, що сприяє зацікавленості потенційних
іноземних партнерів — це об'єктивна основа інвести-
ційних процесів в Україні.

Проблема, яка стоїть перед автором складається з
двох аспектів: перший — це низький рівень інвестицій-
ної привабливості України як комплекс проблем націо-
нального рівня, та другий — це відсутність єдиної сис-
теми створення та впровадження інновацій, що не доз-
воляє гідно показати інвестору українські досягнення
та об'єкти інвестування.
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У статті розкрито теоретичні засади аналізу створення та розвитку інноваційних кластерів.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Автором були опрацьовані роботи, в яких розкри-
то загальні теоретичні та практичні підходи розвитку
інноваційних кластерів таких зарубіжних вчених, як
М. Портер, Е. Бергман, Б. Гаррет, Е. Дахмен, С. Девіс,
Д. Джереффі, К. Морган, Е. Менcфілд, Б. Харрісон,
В. Прайс, Д. Гааг, Ю. Уенноп, Л. Янг та ін., так і вітчизня-
них вчених, таких як В. Геєць, С. Соколенко, Д. Стечен-
ко, Н. Волкова, Є. Безвушко, В. Шовкалюк, Д.М. Чер-
воньов, О.В. Жилінська та ін., а також документи світо-
вих організацій та закладів таких, як Oxford Research
AS, Harvard Business School, Європейська комісія,
ОЕСР, Європейський інвестиційний банк, Innobarometr,
Європейські кластерні організації та ініціативи (Europe
INNOVA, The European Cluster Observatory, PRO INNO
Europe, European Cluster Alliance).

Сутність досліджень даної теми розглядається у
розрізі актуальності трьох питань: розвиток інновацій-
ного потенціалу, залучення іноземних інвестицій та
участь у інтеграційних процесах як на мікро-, так і на
макрорівнях.

В останніх дослідженнях увагу розвитку інновацій-
ного потенціалу України в рамках інтеграційних процесів
приділяє Лиськова Л.М., яка говорить, що: "інтегрова-
ний інноваційний потенціал" — це здатність ефектив-
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ного використання інтелектуальних, науково-техноло-
гічних та ресурсних можливостей конкурентоспромож-
ного розвитку в умовах техноглобалізму". Вона ствер-
джує, що доведено, що в умовах становлення глобаль-
ної інноваційної системи, з одного боку, унеможлив-
люється ефективна інноваційна діяльність поза межа-
ми міжнародної інтеграції, а з іншого, генеруються нові
можливості забезпечення мікро- і макроекономічної
конкурентоспроможності.

Розвитку кластерних організацій та кластерізації
приділяється значна увага з боку вітчизняних вчених.
Останні дослідження в основному концентруються на
розвитку регіональних або галузевих кластерів. Наприк-
лад Таранич А.В. стверджує, що: "одним зі шляхів сти-
мулювання промислового виробництва та регіонально-
го розвитку є створення кластерних утворень у локаль-
них технологічно інтегрованих галузях, що дозволяє
підвищувати рівень конкуренції на внутрішньому ринку
й активізувати зовнішньоекономічну діяльність із боку
підприємств-учасників кластеру.", та впевнений, що:
"теорія кластерних утворень вплинула на формування
принципів виробничо-територіального комплексоутво-
рення в економіці України, проте науковий та практич-
ний апарат щодо вирішення цієї проблеми знаходиться
на стадії розробки й апробації [10].

Необхідність процесу кластерізації в окремій галузі
також наводить Нямещук Г.В. та починає приділяти ува-
гу, що це вже не технологічний кластер, а інноваційний
на рівні розвитку космічної галузі: "галузевий іннова-
ційний кластер представляє собою вертикально-гори-
зонтальну структуру, що поєднує стратегічні пріорите-
ти розвитку держави, фінансові ресурси та інноваційні
потенціали вітчизняних виробників космічних техно-
логій, в цьому контексті є стимулюючі ефекти інозем-
них інвестицій внаслідок створення спільних підпри-
ємств, започаткування міжнародних комерційних
проектів та укладання контрактів для розробки і виго-
товлення космічних технологій.

Більш комплексний підхід ми зустріли у роботах
Бірюкова А.В., який стверджує, що інноваційний клас-
тер це цілісна система нових продуктів і технологій, взає-
мопов'язаних між собою і сконцентрованих на певному
відрізку часу і в певному економічному просторі [6].

Аналізуючи останні дослідження робимо висновки,
що основні наукові зусилля спрямовані на вирішення
частини наявної проблеми у розрізі розвитку регіональ-
них технологічних кластерів та інноваційних галузевих.
У даній статті ми хочемо зосередити увагу на вирішенні
частини проблеми у розрізі створення інноваційного
кластеру як цілісної інноваційної системи розвитку впро-
вадження інновацій та створення інфраструктури для
залучення інвестицій.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
ТА ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Відповідно до досліджуваної проблеми та актуаль-
ності питання було визначено, що мета дослідження —
узагальнення теоретичних засад аналізу світових про-
цесів створення та розвитку інноваційних кластерів та
розробка рекомендацій щодо формування моделі інно-
ваційного кластеру за участю іноземних інвесторів для
покращення інвестиційної привабливості України.

Завданнями даного наукового дослідження є:
— Виявити особливості та механізми функціонуван-

ня інноваційних кластерів на основі дослідження світо-
вого та вітчизняного досвіду.

— Розробити модель формування інноваційного
кластеру в Україні за участю іноземних інвесторів

— Розробити методи оцінки ефективності форму-
вання інноваційного кластеру з іноземними інвестиція-
ми.

— Обгрунтувати практичні рекомендації щодо ме-
ханізмів формування та управління інноваційного клас-
теру в Україні за участю іноземних інвесторів.

НОВИЗНА ДОСЛІДЖЕННЯ
Розроблено модель інноваційного кластеру в Ук-

раїні, що охопить повний цикл розробки інновацій та
залучить всіх учасників цього процесу, а також на-
скрізно буде націлена на залучення іноземних інвес-
торів. Обгрунтовано систему управління інноваційним
кластером в Україні та систему мотивації співробітників.
Виявлено перспективність розвитку інноваційних клас-
терів в Україні на засадах єдиної інноваційної системи
та надано рекомендації державним органам. Запропо-
новано авторське визначення інноваційного кластеру,
та виявлено його відмінність від промислового класте-
ру. Розроблено основні засади оцінки ефективності
діяльності кластеру.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Застосування кластерного підходу є закономірним
етапом у розвитку економіки і суспільства. На сьогодні
розрізняють основні три етапи цього процесу.

Перший етап кластерізації економіки ознаменував-
ся створенням галузевих кластерів, тобто об'єднанням
підприємств і організацій однієї галузі.

Другий етап — створення технологічних кластерів.
Технологічний кластер — об'єднання підприємств і
організацій, що входять до одного технологічного лан-
цюжка.

Третій етап еволюції кластерного підходу характе-
ризується появою інноваційних кластерів [7].

Єдиного загальноприйнятого визначення інновацій-
ного кластеру немає не тільки в наукових джерелах, а й
в офіційних документах країн світу та ЄС. Після глибин-
ного аналізу обраної проблеми і різних наукових
підходів до її вирішення було виведено авторське ви-
значення категорії "інноваційний кластер":

Інноваційний кластер — це оптимізована та структу-
рована система розробки, розвитку та впровадження
інноваційних технологій та підходів, що об'єднує струк-
тури різних форм власності за принципами вертикальної
інтеграції та новітніх підходів до менеджменту та марке-
тингу. При цьому їх ефективність показують різні кількісні
та якісні показники, а також рівень підготовки спеці-
алістів, що здатні приймати швидкі, правильні та конку-
рентоздатні рішення при будь-яких кон'юнктурних змінах
в динамічному середовищі міжнародного бізнесу.

На відміну від промислового кластеру інноваційний
кластер будується за принципом інноваційності як зав-
дання, а також в основу процесів покладено систему
ефективного менеджменту та піар компанії, що створить
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середовище розвитку інновацій в усіх сферах та для
інноваційного розвитку всієї держави, а не тільки окре-
мо взятих галузей, хоча охоплює цей аспект також.

Варто зазначити що інноваційні кластери — це
ефективний механізм розвитку економіки та підвищен-
ня конкурентоздатності національної продукції, як ре-
зультат вагомий інструмент залучення прямих і порт-
фельних іноземних інвестицій. Ці особливості необхід-
но враховувати та повноцінно реалізовувати при ство-
ренні інноваційних кластерів.

За часи незалежності України створювалися різно-
манітні промислові кластери та технопарки, що забез-
печувалися державною підтримкою, але жоден з них не
досяг того рівня ефективності, який планувався, не став
платформою генерації та впровадження інновацій.

Ми дослідили основні причини цієї проблеми, які
сконцентровані на етапі створення їх концепцій:

1. Не закладалась системність та принцип повного
циклу розробки інновацій — створення, реєстрація,
просування, впровадження, контроль.

2. Не враховувалась участь у кластері всіх структур,
що впливають на розвиток інновації.

3. Не враховувалась необхідність суспільної під-
тримки.

4. Не вкладались принципи інвестиційної площадки.
5. Не достатньо враховувався міжнародний фактор.
Зрозумівши дані проблеми, ми створили модель

інноваційного кластеру, який при розробці концепції та
стратегії закладає три основні принципи:

1. Враховувати потреби іноземного інвестора і ство-
рювати всі умови для його залучення.

2. Охопити повний цикл розробки інновацій та за-
лучити всіх учасників цього процесу до роботи класте-
ру.

3. Врахувати світовий досвід та адаптувати його для
України.

Таким чином, автором даної роботи було вперше
розроблено модель інноваційного кластеру в Україні,
яка була оформлена у Концепцію національного про-
екту "Центр інновацій України", яка стала основним на-
уковим результатом.

"Центр інновацій України" — це міжнародний інно-
ваційний кластер, що повинен стати платформою взає-
модії та досягнення спільної мети для основних чоти-
рьох гравців процесу інноваційної діяльності: Держава,
Бізнес, Наука та Громада, а саме розвитку інновацій,
залучення іноземних інвестицій та підвищення конкурен-
тоздатності українських підприємств.

Загальний принцип — це забезпечення системи інно-
ваційного розвитку суспільства, створення ідейності
нового у всіх сферах життя суспільства та забезпечен-
ня популяризації даної системи із використанням фак-
тору об'єднання різних структур у сфері бізнесу, науки,
освіти та громадської діяльності із залученням інозем-
них інвестицій та підвищенням інвестиційного іміджу
України.

Центр інновацій України — це об'єднання техноло-
гічних та промислових кластерів у пріоритетних галузях
розвитку економіки, наукової системи та громадського
позиціонування Центру інновацій та просування ідей та
бренду інновацій в цілому. Все це керується єдиним ке-
рівним центром, що забезпечує всі умови реалізації по-
ставлених завдань (рис. 1).

Пропонується сформувати кластер, інфраструкту-
ра якого створить можливість реалізувати будь-яку
ідею, яка потрапить в середину системи.

Це буде забезпечено формуванням мережі чітких
зв'язків єдиного керівного центру, структура якого за-
безпечить повний цикл розробки інновацій, та який скла-
дається з підкластерів та підцентрів (рис. 2):

1. Науковий підкластер — об'єднання науково-дос-
лідницьких інститутів, лабораторій та експертів за різни-
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Рис. 1. Загальна опис моделі інноваційного кластеру "Центр інновацій України"

Джерело: розроблено автором.
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ми напрямами. Ідея, що потрапила до системи оброб-
ляється, на дану тему проводяться круглі столи та сим-
позіуми із залученням науковців, практиків та аналітиків,
оцінюється необхідність розробки та починається про-
цес розробки або удосконалення ідеї.

2. Бізнес-підкластер — об'єднання підприємств,
груп підприємств, технопарків, промислових кластерів,
що зацікавлені у досягненні мети кластеру.

3. Фінансовий підцентр — забезпечує оцінку витрат-
ної частини розробки та впровадження, контролює про-
цес використання залучених інвестицій та грантів.

4. Маркетинговий підцентр — проводить аналіз рин-
кового середовища, з метою виявлення пріоритетних
сфер досліджень.

5. Юридичний підцентр — забезпечить реєстрацію
прав на об'єкти інтелектуальної власності.

6. Економічний підцентр — забезпечує розробку
бізнес-планів за готовими інноваційними пропозиціями
та тих, що потрапили до пріоритетних.

7. Партнерський підцентр — формує мережу струк-
тур, що сприяють інноваційному процесу.

8. PR підцентр — формує національне медіа поле,
яке охопить більшість населення України, та допоможе
підняти рейтинг нашого кластеру, як в межах України,
так і за її межами.

9. Громадський підкластер — формує сукупність
заходів, що забезпечать просування ідей, проектів та
Центру в цілому в громадському суспільстві.

10. Міжнародний підцентр — залучає міжнародних
експертів та формує зацікавленість до наших розробок
в іноземних інвестиційних колах, приймає участь у роуд-

шоу, презентує проекти на міжнародних форумах інве-
сторів.

Кому це цікаво і чому?
1. Новатор — отримує доступ до наукових площа-

док, експертів, аналітиків, мінімізує витрати на пошук
партнерів, інвесторів та шляхи просування своєї новації.

2. Інвестор — отримає прямий доступ до найбільш
актуальних розробок, які мають високий потенціал при-
бутковості, повний економічний аналіз, та бізнес-плани
відповідають усім стандартам.

3. Бізнес — отримує можливість замовити необхі-
дний винахід для вдосконалення виробництва, мінімізу-
ючи витрати без створення НДІ в середині підприємства.

4. Держава — підтримуючи таку систему, підвищує
свій інвестиційний імідж, сприяє інноваційному розвит-
ку суспільства.

5. Суспільство — розвиток громадських проектів та
підтримка освіти сприяє становленню громадського сус-
пільства та підвищенню рівня позитивних очікувань.

6. Спонсор — організація, що підтримує Центр інно-
вацій зацікавлена у використанні нашого інформацій-
ного поля в межах реклами.

Таким чином, наш інноваційний кластер охопить усі
соціальні рівні: школа, вищий навчальний заклад, бізнес,
наука, та держава.

Дана концепція дозволяє використовувати всі су-
часні методи залучення іноземних інвестицій. Вона вра-
ховує всі потреби іноземного інвестора, його вимоги до
управління, ефективності та продуктивності діяльності.

Виокремимо три рівні на яких необхідно створюва-
ти інноваційний кластер. На кожному з них опишемо

Рис. 2. Опис структури інноваційного кластеру
Джерело: розроблено автором.
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механізм створення інноваційного кластеру в україн-
ській економіці (рис. 3).

Державний рівень:
Дослідивши світову практику ми пропонуємо дер-

жаві в політиці створення такого кластеру об'єднати два
підходи: адміністративний та демократичний, і діяти
наступним чином.

1. Підтримати кластер, який зародився у еконо-
мічно-громадському просторі (демократичний підхід).
2. Сформувати чіткий перелік державних пріоритетів, які
інтегрувати у роботу кластеру (адміністративний підхід).
3.Створити інфраструктуру для розвитку кластеру, по-
кращити законодавчу базу (адміністративний підхід).
4. Процеси створення інвестиційних проектів, розроб-
ки інновацій, їх впровадження, розвиток маркетингових
стратегій залишити за єдиним керівним центром інно-
ваційного кластеру (демократичний підхід).

Це дозволить підвищити довіру суспільства та іно-
земних інвесторів до українського інноваційного клас-
теру "Центр інновацій України", створить навколо ньо-
го імідж прозорості, ефективності, високої кваліфікації
спеціалістів та продуктивності діяльності.

Рівень бізнес-середовища:
На рівні бізнес-середовища механізм повинен вра-

ховувати наступне:
1. Виокремлення інноваційних лідерів серед про-

відних компаній, що очолять створення інноваційного
кластеру.

2. Створення спільних координаційних центрів по
створенню інфраструктури.

3. Виокремлення наукових центрів окремих компаній
окремих галузей у систему інноваційного кластеру.

4. Розробка спільної стратегії та вимог до учасників
кластеру відповідно до розробленої концепції.

5. Спільна участь у створення іміджу інноваційного
кластеру на рівні громадськості.

Рівень суспільства (рівень громадськості):
Основним механізмом на даному рівні є

побудова національної медіа-компанії із зас-
тосування сучасних інструментів маркетингу,
піару та реклами.

Щодо мотивації іноземних інвесторів, то
їх можна поділити на групи:

1. Цільові або ідеологічні мотивації.
2. Мотивації обумовлені ефективністю

кластерізації.
3. Мотивацій обумовлені державною під-

тримкою кластеру.
Під цільовими або ідеологічними мотива-

ціями розуміється те, що інвестори орієнту-
ються на пріоритети у конкретній власній місії,
яка співпадає з ідеологією створення класте-
ру, а саме:

1. Інноваційний розвиток суспільства.
2. Зростання рівня розвитку технологій.
3. Виховання високоосвіченого покоління.
4. Виховання свідомого населення.
5. Створення науково-технічного середо-

вища.
6. Світове визнання українських досяг-

нень.
Правильне позиціонування та подача да-

них фактів у інформаційних приводах призведе до зро-
стання обсягів інвесторів за даними мотиваторами.

Наступний блок мотиваторів, що сприяють залучен-
ню іноземних інвестицій виникає як результат створен-
ня кластеру: кращий доступ до робочої сили та поста-
чальників, доступ до спеціалізованої інформації, кра-
ще бачення розуміння ринку, здатність впроваджувати
швидкі зміни та достатня гнучкість та інше.

Останній блок мотивацій, що створює найбільші
умови для залучення іноземних інвестицій в кластер —
є державна підтримка та надання пільг: пряме фінансу-
вання, надання позичок, цільові дотації, створення
фондів впровадження інновацій.

Світовий досвід підтверджує, що кластерний підхід
є успішною основою для створення нових форм об'єд-
нання знань та стимулює залучення іноземних інвестицій
в економіки, в яких функціонують інноваційні кластери.

Проаналізувавши світові підходи до оцінок, а також
принципи та пріоритети формування кластерів, хочемо
запропонувати авторську систему оцінки ефективності
інноваційного кластеру із іноземними інвестиціями, щоб
можна було проводити порівняння ефективності у світо-
вому масштабі, враховуючи різницю у економічному
розвитку країн (табл. 1).

По-перше, необхідно виокремити важливі критерії,
їх ваги для того, щоб отримати об'єктивну зважену оцін-
ку.

По-друге, необхідно за критеріально-факторним
підходом в кожному критерії визначити лідера, та взя-
ти його значення за 100 відсотків (або 100 пунктів), а
всі інші пропорційно отримують свої оцінки. Наприклад,
Країна США у критерії № 4 зайняла 1 місце із значен-
ням критерію № 4 = 0,78. А країна Україна має критерій
№ 4 = 0,28. Тоді за критеріально-факторним підходом,
США має 100 балів, Україна = (0,28*100)/0,78 = 35,89
балів (або пунктів).

Джерело: розроблено автором.

Рис. 3. Рівні створення інноваційного кластеру
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По-третє, необхідно просумувати всі зважені та про-
порційно оцінені критерії, та отримати комплексну оці-
нку ефективності діяльності кластера в певній країні.

По-четверте, маючи комплексні оцінки ми можемо:
а) складати рейтинги кластерів у світі, із вже врахова-
ними особливостями економіки, б) складати рейтинги
кластерів в окремих країнах, в) аналізувати діяльність
окремого кластеру у розрізі тренду оцінки критеріїв та
комплексної оцінки.

Отже, ключовими критеріями оцінки діяльності інно-
ваційних кластерів за участю іноземних інвесторів є на-
ступні кількісні показники оцінки їх ефективності:

— оцінка міжнародного співробітництва та залучен-
ня іноземних інвестицій;

— оцінка інноваційної діяльності;
— оцінка співробітництва з науково-дослідними

організаціями;

— оцінка темпів нарощування членської бази;
— оцінка набуття нових знань компаніями-членами

кластера.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Формування інноваційних кластерів, що зорієнто-

вані на підтримку інновацій та залучення іноземних інве-
стицій є важливим напрямом забезпечення економічно-
го зростання в Україні, фактором підвищення інвестиц-
ійної привабливості України.

Узагальнивши теоретичні засади аналізу процесів
утворення та розвитку інноваційних кластерів, автором
було розроблено авторське визначення категорії "інно-
ваційний кластер".

Узагальнивши світовий досвід та врахувавши ук-
раїнські особливості, було обгрунтовано засади та ме-
ханізми формування інноваційного кластеру за участю

Таблиця 1. Параметри оцінки ефективності кластеру

Джерело: розроблено автором.

№ Критерій Ваги Пояснення Приклад 

1 Частка у ВВП 

країни 

Використовуємо: 

Рейтинг ВВП 

Ваги: порядковий 
номер у рейтингу 

Чим вищий рейтинг у країни, тим більш 

розвинута економіка, і тим більш 

налагоджений бізнес-процес, що 
полегшує процедури реалізації 
позитивних ефектів кластеру 

Частка в країні А – 0,2. 

Частка в країні Б – 0,1.  

Місце кр. А – 40. 
Місце країни Б – 60. 

Коеф А = 0,2*40 =8. 

Коеф Б = 0,1*60= 6 

2 Частка зайнятого 

населення 
Використовуємо: 

Рейтинг країн світу по 

кількості робочої сили 

Ваги: Відношення 
кількості робочої сили 

в країні до кількості 
робочої сили в країні 
лідері 

Набагато важче охопити більшу частку, 

за умови, що кількість населення вища.  
Частка в Україні 10%. 

Частка у Франції 8%. 

Ваги України = 22,1/798,5 = 0,027 

Ваги Франції =  

29,7/798,5 = 0,037. 

Коеф. України = 0,27. 

Коеф. Франції = 0,296 

3 Частка фірм 
зайнятих у роботі 
кластеру 

Ваги: місце у рейтингу 
Doing Business 

У країнах, що очолюють рейтинг, 
мотивація входження у кластер вище  

Частка в країні А – 0,3. 
Частка в країні Б – 0,4. 

Місце кр. А – 20. 

Місце країни Б – 80. 

Коеф А = 0,3*20 =6. 

Коеф Б = 0,4*80= 32 

4 Відсоток 

впровадження 

винаходів у 

виробництво 

Ваги = 1 для всіх  Це співвідношення впроваджених 

винаходів до кількості отриманих 

патентів, що вже є з вагами 

Всього патентів-100 

Всього впровад.- 50. 

Коеф – 0,5 

5 Частка у обсягах 

залучених ПІІ 
Використовуємо: 

рейтинги оцінки 
інвестиційного клімату 

країн світу 

EUROMONEY, BERI, 

Institutional Investor, а 
також Doing Business. 

Ваги: середнє 
арифметичне кожного 

місця 

У країнах з низьким рівнем інвестиційної 
привабливості залучити великий обсяг 
інвестицій потребує більших зусиль ніж у 

лідерів рейтингу 

 

6 Частка у обсягах 

національних 
інвестицій 

Ваги = 1 для всіх    

7 Входження у ТОП 
певної галузі 
ТОП-10 

ТОП-5 

Лідер рейтингу 

За лідерство в одному 
рейтингу країна 
отримує 3 бали. За 2-5 

місце – 2 бали. 6-10 

місце – 1 бал 

Це додаткові бали, що вказують на 
лідерство кластеру у галузях та 
підкреслюють ефективність його 

діяльності 

 

8 Частка НДІ 
залучених до 

роботи 

Ваги = 1 для всіх    

9 Частка у 

зареєстрованих 

об'єктах 

інтелектуальної 
власності країни 

Ваги = 1 для всіх    

10 Обсяги охоплення 
контактної 
аудиторії 

Ваги = 1 для всіх    
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іноземних інвесторів, запропоновано модель його ство-
рення, механізми створення, виокремленні мотивації та
забезпечення участі іноземного інвестора.

У результаті виділено основні рекомендації для біз-
несу та громадських організацій, що повинні бути ініціа-
торами створення інноваційного кластеру:

1. Кластер повинен базуватися на міжнародних
стандартах, на які орієнтується іноземний інвестор.

2. Кластер повинен працювати системно та охопи-
ти повний цикл інновацій: розробка, реєстрація, просу-
вання та впровадження.

3. Кластер повинен включити всіх активних учас-
ників інноваційного процесу: наука, бізнес, іноземний
інвестор, держава, суспільство.

4. Кластер повинен створити інфраструктуру, що за-
безпечить можливість реалізації кожної ідеї в середині
системи без залучення третіх сторін.

5. Кластер повинен використовувати новітні підхо-
ди до менеджменту та маркетингу, проводити національ-
ну медіа компанію.

6. Кластер повинен публічно звітувати про ефек-
тивність діяльності через кількісні та якісні показники.

7. Кластер повинен залучати тільки висококваліфі-
кованих спеціалістів, що здатні швидко приймати рішен-
ня при динамічних змінах.

Також виділено основні рекомендації для держави.
Розроблено методи оцінки ефективності.

У результаті впровадження вищенаведених реко-
мендацій очікуються наступні позитивні ефекти:

1. Для науки: результати даної роботи можуть ста-
ти фундаментом для теоретичного осмислення та виве-
дення комплексних підходів для створення інновацій-
них кластерів за подібною моделлю у всіх країнах світу.

2. Для виробництва: участь у створенні інновацій-
ного кластеру за запропонованою моделлю стане ос-
новою для зростання ефективності виробництва, зрос-
тання прибутковості за умов впровадження інновацій
при мінімізації витрат на власні НДІ, що створить по-
штовх для розширення системи.

3. Для суспільства: реалізація моделі кластеру буде
сприяти зростанню суспільного добробуту, отже гро-
мада буде підтримувати дані процеси та сприяти роз-
витку системи.

Інноваційний потенціал України дозволяє створити
"Центр інновацій України" за описаною моделлю, і це
буде сприяти зростанню обсягів залучених іноземних
інвестицій в економіку держави та підвищення конку-
рентоздатності національних виробників та покращен-
ня іміджу України на світовій арені.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із визначальних факторів економічного розвит-

ку України є зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД). Основні
вектори її впливу на економіку:

— безпосередній вплив на ВВП через сальдо зовнішньої
торгівлі;

— не такий очевидний, але не менш суттєвий, вплив на
економіку справляють транскордонні фінансові та інвес-
тиційні потоки через коригування її структури та зміну мо-
нетарних показників;

— додаткові надходження до бюджету від оподаткування.
Високий ступінь відкритості економіки України дозво-

ляє констатувати надзвичайну важливість результатів ЗЕД
для її розвитку. Тому доцільним є проведення комплексно-
го аналізу одночасно за трьома зазначеними векторами.

УДК 330.3

О. В. Абакуменко,
к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів,
Чернігівський державний інститут економіки і управління
П. О. Лук'яшко,
к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,
Чернігівський державний інститут економіки і управління
М. В. Литовченко,
к. е. н., доцент кафедри фінансів,
Чернігівський державний інститут економіки і управління

ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

О. Аbаkumеnkо,
Php, associate professor, professor of cathedra of finance, Сhernihiv State Institute of Economics and Management
P. Lukyashko,
Php, associate professor, associate professor of cathedra of finance, Сhernihiv State Institute of Economics and Management
M. Litovchenko,
Php, associate professor of cathedra of finance, Сhernihiv State Institute of Economics and Management

INFLUENCE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY TO THE ECONOMY OF UKRAINE

У статті проведено комплексний аналіз впливу зовнішньоекономічної діяльності на економі-

ку України. На основі дослідження динаміки чистого експорту та товарної структури зовнішньої

торгівлі зроблено висновок про посилення тенденцій перетворення України на сировинний при-

даток та ринок збуту для іноземних суб'єктів. Оцінка напрямів та наслідків іноземного інвесту-

вання дозволяє виявити, що домінуючою сферою інтересів іноземного бізнесу залишаються

підприємства, котрі виробляють продукцію з низькою часткою доданої вартості, а також

банківські установи, що дає додаткові можливості у скеруванні фінансових ресурсів на потре-

би розвитку сировинного виробництва і торгівлі, та медіа-компанії, що дозволяє впливати на

поведінку споживачів. Можливості державного регулювання зовнішньої торгівлі України в

значній мірі обмежуються залежністю бюджету від податків з імпорту.

In article the complex analysis of influence of foreign economic activity on economy of Ukraine is

carried out. On the basis of research of dynamics of pure export and commodity structure of foreign

trade the conclusion is drawn on strengthening of tendencies of transformation of Ukraine in a raw

appendage and a sales market for foreign subjects. The assessment of the directions and

consequences of foreign investment allows to find out that the dominating sphere of interests of

foreign business there are enterprises which make production with a low share of a value added, and

also banking institutions that gives additional opportunities in the direction of financial resources for

needs of development of raw production and trade, and the media company that allows to influence

behavior of consumers. Possibilities of state regulation of foreign trade of Ukraine are substantially

limited to dependence of the budget on taxes on import.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, зовнішня торгівля, іноземні інвестиції, кредитування
економіки, податки з імпорту.

Key words: foreign economic activity, foreign trade, foreign investments, economy crediting, taxes on import.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика впливу ЗЕД на національні економіки є
предметом наукового інтересу багатьох вчених. Найбільша
кількість робіт присвячена питанням зовнішньої торгівлі Ук-
раїни, в даній сфері працюють як окремі вчені (Аранчій В.І.,
Григорова-Беренда Л.І., Давидюк В.М., Крамарева О.М. та
інші), так і потужні урядові наукові установи, зокрема На-
ціональний інститут стратегічних досліджень. Багато дослі-
джень присвячено проблемам транскордонного руху інвес-
тиційних потоків та їх впливу на економіку України, зокре-
ма роботи Євтушенко Г.І., Левківського Т.А., Пиріг О.В., Фе-
дулової Л.І. та інших. Значно менше наукового інтересу вик-
ликали питання загальної фіскальної і регулюючої ефектив-
ності податків. З даного питання на окрему увагу заслугову-
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ють дослідження Злепко Н.П., Пісьмаченко Л.М., Новикової
К.І. Незважаючи на загальну велику кількість досліджень
впливу окремих сфер ЗЕД на економіку України, малодос-
лідженою залишається суперпозиція даних чинників.

МЕТА СТАТТІ
Мета даної публікації — на основі офіційних даних оц-

інити вплив ЗЕД на економіку України. Визначити фактори,
що обумовлюють його деструктивний характер, виявити
основні тенденції та оцінити перспективи їх розвитку з ме-
тою визначення потенційно ефективних напрямків держав-
ного регулювання ЗЕД.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Найбільш помітним фактором впливу ЗЕД на національ-

ну економіку є зміна ВВП в залежності від сальдо зовніш-
ньої торгівлі товарами та послугами (чистий експорт). Згідно
з методикою визначення ВВП за витратами (1) зовнішня тор-

гівля може обумовити як зростання даного
показника в разі перевищення обсягів екс-
порту над імпортом, так і його зниження в
протилежному випадку.

ВВП = C + G + I + Nx (1),
де C — споживчі витрати;
G — державні витрати;
I — інвестиційні витрати;
Nx — чистий експорт (різниця між обся-

гами експорту та імпорту).
Для України протягом семи останніх

років характерним є від'ємне значення чис-
того експорту (табл. 1). Це означає, що
вартість, створена всередині країни, спрямо-
вується на закупівлю та споживання інозем-
них товарів. Фактично відбувається вимиван-
ня значної частини ресурсів за кордон.

З роками виявлений негативний вплив
зовнішньої торгівлі на економіку України по-
силюється. Якщо в 2002 році за рахунок зов-
нішньоторгівельних операцій вдалося
збільшити ВВП на 4,5%, то в 2012 р. переви-

щення імпорту над експортом призвело до майже 18% ско-
рочення ВВП. Екстраполяція динаміки показників таблиці
1 на наступні періоди дозволяє прогнозувати стрімке по-
гіршення ситуації в майбутньому (рис. 1).

Для останніх років характерним є перевищення темпів
росту ВВП над темпами росту експорту, а темпи росту імпор-
ту вищі за темпи росту ВВП. Тож слід очікувати, що розрив
між обсягами імпорту та експорту України найближчими
роками буде зростати, а відповідно зростатиме і негатив-
ний вплив зовнішньої торгівлі на ВВП.

Твердження про збереження виявлених вище тенденцій
у майбутньому є не просто припущенням, воно цілком логі-
чно випливає з аналізу структури зовнішньої торгівлі Украї-
ни (рис. 2 та 3).

Основними статтями вітчизняного експорту є переваж-
но сировинна продукція (недорогоцінні метали, мінеральна
продукція, продукція рослинництва, олія рослинного та тва-
ринного походження) або продукція екологічно небезпеч-

Таблиця 1. Вплив зовнішньої торгівлі на економіку України

Рік 
ВВП, 
млнгрн. 

Nx, 
млнгрн. 

Exp, 
млнгрн. 

Imp, 
млнгрн. 

Коефіцієнт 
відкритості 
економіки 

(Exp+Imp)/ВВП, 

% 

Nx/(ВВП-Nx), 
% 

2002 225 810 9 891 124 392 114 501 105,8 4,58 

2003 267 344 6 869 154 394 147 525 112,9 2,64 

2004 345 113 26 487 219 607 193 120 119,6 8,31 

2005 441 452 3 697 227 252 223 555 102,1 0,84 

2006 544 153 -15 493 253 707 269 200 96,1 -2,77 

2007 720 731 -41 168 323 205 364 373 95,4 -5,40 

2008 948 056 -75 729 444 859 520 588 101,8 -7,40 

2009 913 345 -15 296 423 564 438 860 94,4 -1,65 

2010 1 082 569 -31 579 549 365 580 944 104,4 -2,83 

2011 1 302 079 -80 948 707 953 788 901 115,0 -5,85 

2012 1 408 889 -118 047 717 347 835 394 110,2 -7,73 

Складено за даними www.ukrstat.gov.ua
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Рис. 1. Темпи росту ВВП, імпорту та експорту України, % до рівня 2002 року
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них виробництв (хімічної промисловості). Причому спосте-
рігається чітка тенденція до зростання питомої ваги рослин-
ницької та жиро-олійної продукції у вітчизняному експорті.
Сумарна питома вага продукції високого ступеня перероб-
ки (машин та обладнання, транспортних засобів та готових
харчових продуктів) у 2012 році не досягала значення част-
ки недорогоцінних металів (20,02% проти 22,94%).

У структурі імпорту основною статтею є мінеральна си-
ровина, що є наслідком енергетичної залежності України.

Після мінеральних продуктів основними імпортними това-
рами є машини, транспортні засоби, хімічна продукція та
недорогоцінні метали. Загалом можна констатувати, що
структура вітчизняного імпорту в більшій мірі тяжіє до про-
дуктів високого ступеня переробки, аніж експорт. Сумарна
частка машин та обладнання, транспортних засобів та гото-
вих харчових продуктів у імпорті в 2012 році становила
26,50% проти 20,02% аналогічних товарів у структурі екс-
порту.

Складено за даними www.ukrstat.gov.ua
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Рис. 2. Динаміка та структура експорту України
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Рис. 3. Динаміка та структура імпорту України
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Дані про динаміку структури зовнішньої торгівлі Украї-
ни свідчать, що її статус як сировинного придатка зарубіж-
них партнерів з роками посилюється при одночасному збе-
реженні сировинної залежності (передусім енергетичної) від
Росії.

Характерною особливістю є приблизно однакова струк-
тура зовнішньої торгівлі як у найбільш сприятливі за
співвідношенням експорту та імпорту для України роки (2004
та 2009), так і в найменш сприятливі (2012). Це означає, що
навіть у несприятливих економічних умовах Україна не може
відмовитися від імпорту, а економічні негаразди в зарубіж-
них країнах не викликають особливої зацікавленості у
відносно дешевій вітчизняній продукції високого ступеня
переробки. Саме дана особливість зовнішньої торгівлі
свідчить про неможливість виправити її негативний вплив на
економіку в найближчі роки.

Важливим фактором розвитку економіки є інвестицій-
на діяльність. Обсяги та напрями вкладення інвестицій виз-
начають галузі та види діяльності, які розвиватимуться в
країні в довгостроковому періоді. В умовах гострого дефі-
циту власних інвестиційних (особливо довгострокових) ре-
сурсів в Україні особливого значення набувають іноземні
інвестиції. Дані щодо транскордонних інвестиційних потоків
представлені в таблиці 2.

Показники свідчать, що тільки за останні 9 років в еко-
номіку України було залучено близько 297,4 млрд грн. іно-
земних інвестицій. Якщо порівняти дану суму із обсягами
власного капіталу суб'єктів господарювання України, який
станом на кінець 2012 року становив 1747,3 млрд грн.
(1586,3 млрд грн. на кінець 2012 року становив власний ка-
пітал підприємств без урахування банків та бюджетних ус-
танов за даними Державної служби статистики, згідно з
інформацією, оприлюдненою НБУ, власний капітал банків
становив ще 161 млрд грн.), то виходить, що іноземці про-
тягом 2004—2012 років викупили 17% вітчизняної економ-
іки.

Здавалося б, такий значний обсяг інвестицій повинен
призвести до відчутного економічного підйому в Україні.
Проте важливою особливістю іноземного інвестування у
вітчизняних умовах є його спрямованість переважно на ви-
куп вже існуючих підприємств, а не на створення нових. Ко-
лишні ж власники, отримавши кошти від продажу своєї час-
тки, не поспішають вкладати їх в Україні. Не приносячи сут-
тєвих вливань у створення нових виробництв, іноземні інве-
стиції не справляють стимулюючого впливу на економіку.
Крім того, важливо враховувати напрями вкладення коштів
нерезидентами. Так, іноземними структурами викуплено
більшість підприємств чорної металургії, значну частину
підприємств кольорової металургії, вітчизняні нафтопере-
робні та хімічні заводи, банки, засоби масової інформації.

Значно менший інтерес для закордонних інвесторів пред-
ставляють українські машинобудівні заводи, підприємства
легкої та харчової промисловості, а тим більше наукомісткі
виробництва, які справляли б конкуренцію виробникам з
розвинутих країн.

Виходить, що залучення іноземних інвестицій в еконо-
міку України призводить не до її розвитку, а до продажу
вітчизняних потужностей для розробки вітчизняної ж сиро-
винної бази. Отримані при цьому кошти не інвестуються по-
вторно в національні підприємства. Тобто іноземці викупо-
вують українські сировинні та екологічно небезпечні вироб-
ництва, щоб потім купувати у себе ж сировину, виробляти
готову продукцію та імпортувати її в Україну.

Особливо небезпечним у даному контексті є перехід до
іноземних осіб контролю над банківською системою. Ста-
ном на кінець 2012 року до найкрупніших банків України
відносились: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Райф-
файзен Банк Аваль, Промінвестбанк, Укрсоцбанк, ВТБ
Банк, Дельта Банк, Перший український міжнародний банк
(ПУМБ), Альфа-Банк, УкрСиббанк, Надра Банк, дочірній
банк Сбербанку Росії, банк Фінанси та Кредит і Укргазбанк,
а в перелік великих банків входили: OTП Банк, Брокбізнес-
банк, ВіЕйБі Банк, Креді Агріколь Банк, Кредитпромбанк,
IНГ Банк Україна, Ерсте Банк, банк Фінансова ініціатива,
банк Південний, банк Форум, банк Кредит Дніпро, банк
Хрещатик, Універсал Банк, Родовід Банк, Імексбанк, банк
Київська Русь, БТА Банк, Банк 3/4, УніКредит Банк, Пра-
векс-Банк. Розподіл прав власності на них відображено в
таблиці 3 (банки розміщені в порядку зменшення розміру їх
активів за оцінкою НБУ станом на 13.12.2012).

З 15 найкрупніших на кінець 2012 року банків України
10 належать нерезидентам, 3 — державі, 3 — фізичним осо-
бам — резидентам (хоча у випадку "Приватбанку" інфор-
мація явно неповна), 1 — позбавлений ліцензій, а прина-
лежність ще одного губиться у непрозорому середовищі
ТОВ. Серед 20 великих банків розподіл власності наступ-
ний: 11 належать іноземцям, 4 — фізичним особам — рези-
дентам, 1 — державі, реальних власників ще 4-х виявити не
вдалося.

Прихід нових власників обумовив переорієнтацію кре-
дитної політики вітчизняних банків, що позначилось, насам-
перед, на структурі їх кредитного портфелю (рис. 4).

Протягом 2002—2008 років частка ресурсів, що спря-
мовувалися банками на кредитування реального сектору
економіки, значно скоротилась, а обсяги кредитування
фізичних осіб (споживче та іпотечне кредитування), навпа-
ки, зросли. Враховуючи світові тенденції до конвергенції
промислового та фінансового капіталів, можна припустити,
що зміщення акцентів кредитної політики вітчизняних банків
в деякій мірі викликане прагненням стимулювання вітчиз-

Таблиця 2. Транскордонні інвестиційні потоки України

Показники 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Прямі іноземні інвестиції в 
Україну на кінець періоду 

(наростаючим підсумком), 

млн дол. США 

9047,0 16890,0 21607,3 29542,7 35616,4 40053,0 44806,0 50333,9 54462,4 

Прямі інвестиції з України 

на кінець періоду 
(наростаючим підсумком), 

млн дол. США 

198,6 219,5 243,3 6196,6 6203,1 6226,3 6868,3 6899,7 6481,9 

Приріст прямих іноземних 

інвестицій в економіку 

України, млн. дол. США 

2252,6 7843,0 4717,3 7935,4 6073,7 4436,6 4753,0 5527,9 4128,5 

Курс гривні, грн. за 100 дол. 
США 

531,92 512,47 505 505 526,72 779,12 793,56 796,76 799,10 

Приріст прямих іноземних 

інвестицій в економіку 

України, млн. грн. 

11982 40193 23822 40074 31991 34566 37718 44044 32991 

Складено за даними www.ukrstat.gov.ua та www.bank.gov.ua
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няного споживчого ринку з метою збуту продукції пов'яза-
них зарубіжних підприємств. Зниження платоспроможності
вітчизняних домогосподарств після 2008 року спричинило
деяке виправлення структури кредитування.

Представлені на рисунку 5 дані дозволяють констату-
вати зміну структури кредитного портфелю банків за ос-
новними видами економічної діяльності в Україні. Протягом
2006—2010 років відбулось зростання питомої ваги кре-
дитів, наданих підприємствам, що займаються операціями

з нерухомістю, орендою та наданням послуг підприємцям,
натомість знизилась частка кредитів, наданих підприємствам
переробної промисловості, сільського господарства і
торгівлі.

На рисунку 5:
1. Торгівля.
2. Переробна промисловість.
3. Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та

надання послуг підприємцям.

Таблиця 3. Власники найкрупніших банків України

Складено за даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України. Режим доступу: http://smida.gov.ua

№ Банк Власники 

Частка в 

статутному 
капіталі, % 

1 2 3 4 

1. ПАТ КБ «ПриватБанк» 
Фізичні особи – резиденти 67,60 

ТРIАНТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛТД, Кіпр 24,99 

2. ПАТ «Державний ощадний банк України» Держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України 100,0 

3. 
ПАТ «Державний експортно-імпортний 

банк України» 
Держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України 100,0 

4. ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, Австрія 96,40 

5. 
ПАТ «Акціонерний комерційний 

промислово-інвестиційний банк» 

Державна корпорацiя «Банк розвитку та 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Внєшекономбанк)», Росія 

97,85 

6. ПАТ «Укрсоцбанк» 

ПрАТ «Ферротрейд Iнтернешнл», Україна (100% якого в 

свою чергу володіє UniCredit Bank Austria AG, Австрія) 
69,14 

UniCredit Bank Austria AG, Австрія 28,52 

7. ПАТ «ВТБ Банк» ВАТ «Банк ВТБ», Росія 99,97 

8. ПАТ «Дельта Банк» 
Фізичні особи – резиденти 70,60 

Каргiлл Файненшiал Сервiсiз Iнтернешнл, Iнк., США 29,40 

9. 
ПАТ «Перший український міжнародний 
банк» 

ТОВ «СКМ ФIНАНС», Україна (власником ТОВ «СКМ 

ФIНАНС» є ПрАТ «Систем Кепітал Менеджмент«, (Україна), 
100 % капіталу якого володіють фізичні особи-резиденти) 

92,24 

10. ПАТ «Альфа-Банк» 
ABH Ukraine Limited, Кіпр 80,10 

ВАТ «Альфа-Банк», Росія 19,90 

11. ПАТ «УкрСиббанк» 

BNP Paribas, Франція 85,00 

European Bank for Reconstruction and Development, Велика 
Британія 

15,00 

12. ПАТ «Комерційний банк «Надра» Центрагаз Холдiнг ГмбХ, Австрія 89,97 

13. ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» ВАТ «Сбєрбанк Росії», Росія 100,0 

14. ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» 

ТОВ «АСКАНIЯ», Україна 48,88 

ПрАТ «F&C REALTY», Україна (96,86 % капіталу якого 

належать ТОВ «Iндастрiал констракшн», Україна) 
47,06 

15. ПАТ «АБ «Укргазбанк» Держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України 93,00 

16. ПАТ «ОТП Банк» 
ВАТ «Центральна Ощадна каса i Комерцiйний Банк», 

Угорщина 
100,0 

17. ПАТ «Брокбізнесбанк» Фізичні особи – резиденти 96,50 

18. ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» 

TBIF FINANCIAL Services BV, Нідерланди 71,26 

ТОВ «Бауман Трейд», Україна  16,08 

Фізичні особи - нерезиденти, Росія 11,23 

19. ПАТ «Креді Агріколь Банк» CREDIT AGRICOLE SA, Франція 100,0 

20.  
ПАТ "Кредитпромбанк" 

 

Калума Холдiнгз Лiмiтед, Кіпр 47,78 

FINTEST HOLDING LIMITED, Кіпр 28,72 

HOMERTRON TRADING LIMITED, Ірландія 23,50 

21.  ПАТ «ІНГ Банк Україна» ING Bank N.V., Нідерланди 100,0 

22.  ПАТ «Ерсте Банк» EGB Ceps Holding GmbH, Австрія 100,0 

23.  
ПАТ «Комерційний банк 

 «Фінансова ініціатива» 
ТОВ «ІНВЕСТ-СЕРВІС», Україна 100,0 

24.  ПАТ «АБ «Південний»  Фізичні особи - резиденти 48,66 

25.  ПАТ «Банк ФОРУМ» Коммерцбанк Аусландсбанкен Холд., Німеччина 96,06 

26.  ПАТ «Банк Кредит Дніпро» БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД, Кіпр 100,0 

27.  ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» 

ТОВ «КФ «Укрфiнком», Україна 37,44 

Головне фiнансове управлiння виконавчого органу Київської 
мiської ради (КМДА) 

24,92 

ТОВ «МАРКЕТ IНВЕСТ ГРУП», Україна 19,07 

28.  ПАТ «Універсал Банк» ЕФГ Нью Юроп Холдiнг Б.В., Нідерланди 99,97 

29.  ПАТ «Родовід Банк» Держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України 100,0 

30.  ПАТ «Імексбанк» Фізичні особи – резиденти 17,66 

31.  ПАТ «Банк Київська Русь» 

Шарп Ерроу Холдінгз Лiмiтед, Кіпр 31,88 

ТОВ «Iнвестицiйна група «Базус», Україна 19,46 

Фізичні особи – резиденти 10,13 

32.  ПАТ «БТА Банк» АТ «БТА Банк», Казахстан 49,99 

33.  ПАТ «Банк 3/4» Фізичні особи – резиденти 100,0 

34.  ПАТ «УніКредит Банк» Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna, Польща 100,0 

35.  ПАТ»КБ «Правекс-Банк« INTESA SANPAOLO S.P.A. Італія 100,0 
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4. Будівництво.
5. Сільське господарство, мисливство та лісове госпо-

дарство.
6. Добувна промисловість.
Особливо негативною є тенденція до зниження пріори-

тетності кредитування вітчизняної переробної промисло-
вості, адже це знижує її потенціал у задоволенні внутрішнь-
ого попиту та формуванні задовільної структури експорту.

Враховуючи, що зниження пріоритетності кредитування
переробної промисловості супроводжується одночасним зро-
станням кредитування населення, слід очікувати погіршення
стану платіжного балансу, оскільки незадоволеність зростаю-
чого споживчого попиту товарами вітчизняного виробництва
неминуче призводить до зростання обсягів імпорту. Причому
виявлені тенденції банківського кредитування економіки Ук-
раїни сприяють зростанню імпорту продукції галузей високо-
го ступеня переробки в обмін на вивезення сировинних товарів.

Не менш важливим за іноземні інвестиції є транскор-
донний рух фінансових потоків у вигляді міжнародних кре-
дитів (табл. 4).

Протягом семи останніх років відбулося більш, ніж чо-
тириразове зростання зовнішнього державного боргу, що
в основному обумовлено необхідністю збалансування бюд-
жету внаслідок світової фінансової кризи 2008 року. Саме
на період 2008—2010 років припадали найбільші запози-
чення із-за кордону. Зовнішні державні запозичення, як і
іноземні інвестиції, можуть бути використані державою для
стимулювання розвитку національної економіки. Проте,
особливості вітчизняної практики запозичення фінансових
ресурсів за кордоном не дозволяють реалізувати стимулю-
ючий потенціал даного джерела. Більшість зовнішніх позик
залучалися або для проведення конкретних заходів (як пра-
вило, пов'язаних із реформуванням економічної та адміні-
стративної системи), або для покриття бюджетного дефіци-
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Рис. 4. Частка кредитів, наданих вітчизняним нефінансовим корпораціям

та домогосподарствам, у кредитному портфелі банків
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ту. Враховуючи соціальну
спрямованість бюджетних ви-
датків та практичну відсут-
ність масштабних дієвих дер-
жавних програм з розвитку
виробництва, можна стверд-
жувати, що залучені ресурси
проїдалися, а з огляду на
значну схильність до імпорту,
проїдалися кошти в значній
мірі через придбання інозем-
них товарів.

Останній аспект ЗЕД,
якому варто присвятити ува-
гу в даному дослідженні — це
фіскальна роль митних пла-
тежів для бюджету (табл. 5).

Дані свідчать, що левова
частка бюджету України формується саме за рахунок опо-
даткування зовнішньої торгівлі товарами та послугами. Тоб-
то не лише український споживач є імпортозалежним з при-
чини відсутності вітчизняних товарів належної якості для за-
доволення його потреб, а і сама українська держава є імпор-
тозалежною, адже більше третини її бюджету формується
шляхом оподаткування імпорту. Показовим є той факт, що у
кризовому 2009 році, коли спостерігалося скорочення імпор-
ту, частка податків на імпорт у структурі доходів бюджету не
збільшилася. Це може свідчити, по-перше, про низьку елас-
тичність попиту на імпорт за доходом, а по-друге — про не-
спроможність держави відмовитися від такого надійного
джерела надходжень, яке навіть у кризові періоди не втра-
чає своєї фіскальної ефективності.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи викладений матеріал, слід констатува-

ти загальний деструктивний вплив ЗЕД на економіку Ук-
раїни. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі обумовлює зни-
ження ВВП та вивезення ресурсів із країни. Сформована
товарна структура зовнішньої торгівлі обумовлює подаль-
ше поглиблення розриву між обсягом експорту і імпорту
та закріплення за Україною ролі сировинного придатка та
ринку збуту на міжнародній економічній арені. Особливості
іноземного інвестування спричиняють посилення і закріп-
лення зазначених негативних тенденцій, оскільки фактич-
ного зростання інвестиційного ресурсу в економіці не
відбувається, натомість іноземці отримують контроль над
сировинними і шкідливими виробництвами, а також над
фінансовою сферою та медіа, що дозволяє скеровувати
розвиток економіки через кредитування та моделювати по-
ведінку споживачів.

Стимулюючий потенціал зовнішніх державних запози-
чень досі реалізовано не було переважно з причини відсут-
ності дієвих державних програм розвитку економіки та над-
мірної соціальної орієнтованості бюджету. Можливості дер-
жави щодо регулювання впливу зовнішньої торгівлі на на-
ціональну економіку в значній мірі обмежуються структу-

рою доходів держбюджету, який на третину формується за
рахунок оподаткування імпорту.
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Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Податок на додану вартість з 
імпортованих товарів, робіт та 
послуг, млн грн. 

41685,8 81007,3 73157,8 73350,8 96025,3 101604,6 

Акцизний податок з ввезених 

товарів, млн грн. 
1495,5 2553,0 3690,0 4600,8 7822,1 9767,8 

Ввізне мито, млн грн. 9588,9 11932,8 6328,8 8556,4 10462,8 12985,8 

Вивізне мито, млн грн. 291,4 197,4 382,7 294,8 1311,3 200,8 

Всього податкових 

надходжень від ЗЕД, млн грн. 
53061,6 95690,5 83559,3 86802,8 115621,5 124558,9 

Всього доходи державного 

бюджету, млн грн. 
165939,2 231722,9 209700,3 240615,2 314616,9 346054,0 

Частка податків на ЗЕД у 

доходах бюджету, % 
32,0 41,3 39,8 36,1 36,7 36,0 

Частка податків на імпорт у 

доходах бюджету, % 
31,8 41,2 39,7 36,0 36,3 35,9 

Таблиця 5. Фіскальна роль митних платежів в Україні

Таблиця 4. Динаміка показників зовнішнього державного боргу України

Складено за даними www.minfin.gov.ua

Показники 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Зовнішній державний та гарантований 

державою борг, млрд грн. 
49,5 53,5 86 135,9 181,8 195,8 208,9 

Приріст зовнішнього державного боргу, 

млрд грн. 
- 4,0 32,5 49,9 45,9 14,0 13,1 

ВВП, млрд грн. 544,2 720,7 948,1 913,3 1082,6 1302,1 1408,9 

Відношення зовнішнього державного 
боргу до ВВП, % 

9,1 7,4 9,1 14,9 16,8 15,0 14,8 

Відношення приросту зовнішнього 
державного боргу до ВВП, % 

- 0,6 3,4 5,5 4,2 1,1 0,9 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Соціальна орієнтація ринкової економіки України та

перехід промислових підприємств до інтенсивного типу
розвитку підвищують значимість працівника підприєм-
ства, який володіє професійними знаннями, вміннями,
навичками, досвідом тощо, для досягнення кращого
варіанту розвитку будь-якого суб'єкта господарюван-
ня.
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DEFINING THE ESSENCE OF ECONOMIC CATEGORIES "HUMAN CAPITAL OF THE COMPANY
EMPLOYEE"

У статті розглянуто наукові підходи до визначення сутності людського капіталу працівника

підприємства. Досліджено рольовий аспект та встановлено взаємозв'язок між категоріями

"людський капітал", "людський капітал підприємства", "людський капітал працівника підприє-

мства". Викладено авторське бачення людського капіталу працівника підприємства як персо-

ніфікованої частини загального людського капіталу підприємства. По суті людський капітал

підприємства об'єднує і фокусує в собі природні здібності і набуті якості всіх працівників, а тому

його доцільно розглядати як сукупність людських капіталів працівників (часткових людських

капіталів). Враховуюче те, що основою формування людського капіталу підприємства як пер-

винної ланки економічної системи держави є людський капітал працівника, запропоновано

виділяти людський капітал на рівні працівника як вагомий чинник досягнення економічних ре-

зультатів на підприємстві.

The article discusses the scientific approach to the definition the essence of the human capital of

the enterprise employee. Investigated the role's aspect and found the relationship between the

categories of "human capital", "human capital of the enterprise", "human capital of the company

employee .The article presents the author's vision of human capital of the company employee

personified as part of the general human capital of the company. In fact, the human capital of company

focuses and combines the natural abilities and acquired qualities of all employees and so it is advisable

to consider the totality of human capital of employees (partial human capital). Given that the basis

for the formation of human capital of the enterprise, as the primary link of economic system of the

state, proposed to allocate an employee as an important indicator of economic achievements of the

enterprise.

Ключові слова: людський капітал, людський капітал підприємства, людський капітал працівника підприє-
мства, макрорівень, мезорівень, мікрорівень, нанорівень.

Key words: the human capital, the human capital of the enterprise, the human capital of the company employee,
macrolevel, microlevel , mesolevel, nanolevel.

Першочергове значення продуктивних здібностей
людини в економічній системі, її вплив на підвищення
ефективності соціально-трудових відносин, обумовлює
необхідність дослідження особливої форми капіталу —
людського, який є невід'ємною частиною інтелектуаль-
ного капіталу підприємства.

Особливу актуальність проблема дослідження
людського капіталу набула в останні десятиріччя, що
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пов'язано зі стрімким розвитком науково-технічного
прогресу та виникненням гострої потреби промислових
підприємств у висококваліфікованих фахівцях. Саме
врахування ролі людини та формування якісно нового
працівника підприємства обумовлює подальший со-
ціально-економічний розвиток як окремого підприєм-
ства, так і держави в цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням дослідження людського капіталу при-
діляється багато уваги як вітчизняними, так і зарубіж-
ними науковцями. Більшість наукових шкіл визнають
основоположну роль людини в економіці, однак мають
різні погляди на визначення сутності людського капіта-
лу.

Загалом, теорія людського капіталу почала бурхливо
розвиватися з 50—60 рр. ХХ ст., а у 80—90 рр. ХХ ст.
набула повного визнання завдяки присудженню Нобе-
лівських премій з економіки у 1979 році Шульцу Т.В. та
у 1992 році Беккеру Г.С.

У сучасних дослідженнях питання сутності людсь-
кого капіталу набуло подальшого розвитку у працях Ан-
тонюк В.П. [1], Базилевича В.Д. [2], Грішнової О.А. [3],
Добриніна А.І., Дятлова С.А., Циренової Є.Д. [4], Ми-
хайлової Л.І. [5], Чорного Р.С. [6] та інших. Розумінню
економічної категорії "людський капітал" в аспекті її за-
стосування на рівні підприємства присвячено праці Вер-
хоглядової Н.І., Івакіної Н.А., Лаврінченко О.В. [7], Ка-
менської О.О. [8], Чорної О.А. [9] та інших.

Однак у наведених працях не достатньо акцентова-
но увагу на ролі окремого працівника-особистості у за-
безпеченні ефективного функціонування промислово-
го підприємства. Зокрема, не приділено належну увагу
встановленню взаємозв'язків між економічними кате-

горіями, що характеризують людський капітал на за-
гальносуспільному рівні, на рівні підприємства та на рівні
особистості; не достатньо розглянуто сутність людсь-
кого капіталу працівника та його значення у діяльності
підприємства.

У зв'язку з цим актуалізується проблема формуван-
ня сутнісної характеристики економічної категорії
"людський капітал працівника підприємства", що доз-
воляє акцентувати увагу на особистісних аспектах роз-
витку теорії людського капіталу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є викладення авторського бачення на

визначення сутності людського капіталу працівника
підприємства, виявлення його місця у теорії людського
капіталу та встановлення його ролі у забезпеченні ефек-
тивного виробничого процесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розкриття економічної природи людського капіта-
лу працівника підприємства грунтується на попередньо
проведених нами теоретичних дослідження. Визначено,
що на даний момент часу серед науковців не існує єди-
ного підходу щодо визначення сутності економічної
категорії "людський капітал", хоча всі вчені сходяться у
думці про те, що людський капітал слід розглядати без-
відривно від людини як окремої особистості.

Крім того, деякі вчені у науковій літературі виділя-
ють кілька рівнів дослідження людського капіталу. Так,
на думку Грішнової О.А. [3, с. 16] доцільно виділяти
сукупний людський капітал (макрорівень), людський
капітал регіону і галузі (мезорівень), людський капітал
підприємства (мікрорівень), приватний людський капі-
тал (особистісний рівень). У роботі Циренової А.А. [10,
с. 22] також виділяються макро-, мезо- та мікрорівні,
однак їх характеристика дещо інша: макрорівень виз-
начає людський капітал держави та регіонів, мезорівень
— фірм, мікрорівень — домогосподарств (особистос-
тей). Авторами праці [11] запропоновано розглядати
людський капітал на трьох рівнях: індивідуальний
людський капітал (окремої людини), людський капітал
підприємства (на мікрорівні) та національний людський
капітал (на макрорівні).

На нашу думку, для забезпечення системного підхо-
ду при визначенні сутності людського капіталу праців-
ника на рівні підприємства необхідно надати всебічну
характеристику економічним категоріям "людський ка-
пітал" та "людський капітал підприємства", а також вста-
новити взаємозв'язок між ними.

Розглядаючи сутність людського капіталу встанов-
лено, що вчені мають різні погляди як на зміст цієї еко-
номічної категорії, так і на складові, що її характеризу-
ють.

Так, один із засновників сучасної теорії людського
капіталу Шульц Т.В. [12, с. 64—65] відмічає, що людсь-
кий капітал слід розглядати як "набуті людиною цінні
якості, що можуть бути посилені відповідними інвести-
ціями". Інший, не менш видатний вчений Г. Беккер [13,
с. 1] стверджує, що "людський капітал формується за
рахунок інвестицій у людину, серед яких можна назва-
ти навчання, підготовку на виробництві, витрати на охо-
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Рис. 1. Прояви людського капіталу
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рону здоров'я, міграцію і пошуки інформації про ціни
та доходи".

На думку, Грішнової О.А. людський капітал являє
собою економічну категорію, що характеризує "су-
купність сформованих і розвинутих внаслідок інвестицій
продуктивних здібностей, особистих рис і мотивацій
індивідів, що перебувають у їх власності, використову-
ються в економічній діяльності, сприяють зростанню
продуктивної праці і завдяки цьому впливають на зрос-
тання доходів (заробітків) свого власника та національ-
ного доходу" [3, с. 16—17].

У роботі Чорного Р.С. людський капітал розгля-
дається як економічна категорія, що характеризує "не
тільки реалізовані сукупні можливості, наявний запас
рис і здібностей, якими природа наділила людську істо-
ту, але й всі сформовані, накопичені і розвинуті якості
індивіда за рахунок інвестицій в людину" [6, с. 500].

Отже, за наведеними визначеннями видно, що по-
гляди вищезазначених науковців різняться: Шульц Т.В.
та Грішнова О.А. визначають сутність людського капі-
талу як сукупність якостей людини, які є набутими
(сформованими і розвиненими), а Чорний Р.С. включає
і природні задатки та здібності. Однак ці автори мають
і спільну думку — орієнтуються на інвестиційний підхід
до визначення сутності людського капіталу, а також ви-
діляють інвестиції як основу при формуванні складових
елементів даної категорії.

На відміну від зазначених вчених, авторами [14, с.
48; 8, с. 6] пропонується потенційний підхід до форму-
вання складових елементів людського капіталу на ос-
нові індивідуальних інтелектуальних потенціалів люди-
ни. Підтримуючи даний підхід, деякі автори визначають
людський капітал як певний запас здібностей, здоро-

в'я, знань, кваліфікації, навичок, умінь, досвіду, моти-
вацій [15].

Іншого погляду дотримуються Добринін А.І., Дят-
лов С.А., Циренова Є.Д., які розглядають людський ка-
пітал як частину сукупного капіталу, що є "накопичени-
ми витратами на загальну освіту, спеціальну підготов-
ку, охорону здоров'я, переміщення робочої сили" [4, с.
139]. Також людський капітал як частину загального
капіталу розглядає Михайлова Л.І., яка зазначає, що це
"капітал, що сформований людиною завдяки її освітнь-
ому рівню, кваліфікації, знань, досвіду, містить природні
(фізичні і інтелектуальні) здібності, таланти та які є під-
ставою для його накопичення і розвитку, і який може
забезпечувати віддачу" [5, с. 338].

Таким чином, можна стверджувати, що сутнісна ха-
рактеристика людського капіталу має декілька проявів:
1) людський капітал є сукупністю якісних характерис-
тик людини; 2) людський капітал є об'єктом інвестуван-
ня; 3) людський капітал є частиною сукупного капіталу;
4) людський капітал є певним запасом або сукупністю
індивідуальних потенціалів людини. В наочному вигляді
це представлено на рисунку 1.

Тепер перейдемо до розгляду людського капіталу
підприємства. Аналіз наукової літератури дозволив ус-
тановити, що серед науковців немає єдиного підходу і
до цієї категорії.

За визначенням Чорної О.А. людський капітал під-
приємства слід розуміти "як сукупність якісних харак-
теристик співробітників: здібностей, трудових навичок,
знань, мотивацій, освітнього і культурного розвитку,
здоров'я, що формується в процесі їх життєдіяльності
шляхом інвестування і використовуються підприємством
у господарській діяльності" [9, с. 5—6].
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Рис. 2. Різновиди людського капіталу в залежності від рівня його оцінки і дослідження
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Визначення людського капіталу як здатності люди-
ни забезпечувати своєю діяльністю дохід внаслідок ви-
користання інтелектуальних здібностей, здобутої ква-
ліфікації, практичного досвіду наводиться Базилевичем
В.Д. [2, с. 561]. Аналогічну думку підтримує і Куценко
В.І. [16, с. 145], стверджуючи, що "людський капітал —
це сукупність знань, здібностей і кваліфікацій, як здат-
ність кваліфікованої робочої сили створювати прибу-
ток у вигляді частини заробітної плати та прибуток
підприємства".

У праці [17] людський капітал підприємства розгля-
дається як економічна категорія, що визначає наявність
"комунікативних якостей, здібностей, сил, функцій та
ролей людини", які розвинуті і сформовані внаслідок
інвестування, приносять дохід і моральне задоволення
їх власникам та забезпечують отримання доданої вар-
тості підприємства.

Огляд зазначених вище наукових праць по відно-
шенню до людського капіталу підприємства дозволив
виявити, що для цієї економічної категорії властиві ті
самі прояви, що і для людського капіталу в загальному
розумінні. Але є і відмінності, а саме: людський капітал
підприємства носить конкретний характер і являється
засобом для створення прибутку підприємства.

Для будь-якої економіки, галузі чи підприємства
важливо мати такий людський капітал, який забезпечить
вирішення поставлених перед ними задач з максималь-
ною ефективністю. А це можна зробити тільки в тому
випадку, якщо дійти до кожної особистості, до кожно-
го працівника конкретно.

Враховуючи сказане вважаємо, що особливої ува-
ги заслуговує вивчення сутності людського капіталу в
аспекті його формування і використання на рівні осо-
бистості. Огляд літературних джерел дає нам мож-
ливість стверджувати, що найбільш змістовним є поділ
людського капіталу на рівні, запропонований в роботі
[3, с. 16].

Виходячи з того, що людина, як особистість, є са-
мою великою цінністю суспільства і саме вона своїм інте-
лектом і працею визначає прогресивний розвиток краї-
ни, галузі, підприємства, пропонуємо, відповідно до
мети нашого наукового дослідження, виділяти окремий
рівень — людський капітал підприємства на рівні пра-
цівника і розглядати його через поняття "людський ка-
пітал працівника підприємства".

Різновиди людського капіталу в залежності від рівня
його оцінки і дослідження представлено на рисунку 2.

Отже, необхідно розглядати та досліджувати кате-
горію "людський капітал" не тільки на макро- і мікро-
рівні, а і нанорівні. Для підприємства це буде рівень кон-
кретного працівника. Тобто, ми вважаємо, що треба
дослідити людський капітал підприємства на рівні пра-
цівника.

Таким чином, основою формування людського ка-
піталу підприємства, як первинної ланки економічної
системи держави, є людський капітал працівника. По суті
людський капітал підприємства об'єднує і фокусує в собі
природні здібності і набуті якості всіх працівників, а тому
його доцільно розглядати як сукупність людських капі-
талів працівників (часткових людських капіталів). На
відміну від людського капіталу підприємства частковий
людський капітал є персоніфікованою категорією.

Актуальність, злободенність і значимість дослід-
ження проблеми ролі людського капіталу підприємства
на рівні працівника визначають нагальність і не-
обхідність формування і визначення такої категорії як
"людський капітал працівника підприємства". Узагаль-
нення існуючих науково-практичних положень і розро-
бок дозволяють нам запропонувати свою трактовку ка-
тегорії "людський капітал працівника підприємства".

Людський капітал працівника підприємства це —
об'єктивна економічна категорія, яка представляє час-
тину людського капіталу підприємства, має якісні і
кількісні ознаки, відображає з одного боку природні
здібності, а з іншого здобуті якості конкретного праці-
вника, що в процесі економічної діяльності направлені і
опосередковано сприяють досягненню додаткового
доходу (додаткової економічної вигоди чи ефекту) по
підприємству в цілому.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Результати проведених досліджень надали мож-
ливість зробити ряд висновків. По-перше, серед нау-
ковців не існує єдиного підходу до визначення сут-
ності економічних категорій "людський капітал" та
"людський капітал підприємства" в силу багатоаспек-
тності даних категорій та наявності різних форм їх
проявів. По-друге, існують різні підходи до дослід-
ження рівнів людського капіталу, при цьому людсь-
кий капітал окремої людини як працівника розгляну-
то недостатньо.

Зважаючи на це, при дослідженні рівнів людського
капіталу запропоновано виділяти нанорівень — людсь-
кий капітал працівника підприємства. Як окрему еконо-
мічну категорію "людський капітал працівника підприє-
мства" запропоновано визначати через якісні і кількісні
ознаки, які характеризують природні і набуті здібності
конкретного працівника. При цьому необхідно врахо-
вувати, що: 1) людський капітал працівника підприєм-
ства (частковий людський капітал) є складовою людсь-
кого капіталу підприємства; 2) його використання в еко-
номічній діяльності сприяє отриманню певного еконо-
мічного ефекту (додаткового доходу, економічній ви-
годі). Саме оцінка та використання людського капіталу
працівника підприємства з метою отримання такого
ефекту є напрямом подальших наукових досліджень.
Адже зміст, якість і ефективність використання в ціло-
му людського капіталу підприємства в повній мірі зале-
жить від того, наскільки огрунтовано буде визначено
людський капітал підприємства на рівні його окремих
працівників.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Структурні зміни у сільському господарстві прохо-

дять дуже повільно. У 2012 р. близько 80 % молока на
переробку надходило від особистих селянських госпо-
дарств, що свідчить про низький рівень розвитку галузі
молоковиробництва і малу економічну потужність га-
лузі. В той же час можливості сектору виробництва мо-
лока в Україні значно перевищують існуючий рівень.
Необхідність розробки стратегії на рівні держави щодо
розвитку молокопереробної галузі як стратегічної для
українського суспільства обумовлюють актуальність
даного дослідження.
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FINANCIAL INSTRUMENTS OF THE STATE TO INCREASE ECONOMIC ACTIVITY
AND COMPETITIVENESS OF DAIRY PROCESSORS UKRAINE

Проаналізовано заходи держави щодо підтримки та розвитку секторів виробництва та пере-

робки молока. Визначено пріоритетні напрями вдосконалення державної політики на шляху

якісних перетворень у молокопереробній галузі України.

State measures on support and development of dairy and dairy proceeding industries have been

analyzed. Priority ways of improving government policy according quality changes in dairy industry

are defined.

Ключові слова: молокопереробна промисловість, конкурентоспроможність, молоко, продукція, дотації.
Key words: dairy industry, competitiveness, milk products, subsidies.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Участі держави у розвитку молокопереробної га-
лузі України приділено багато уваги з боку науковців
і дослідників-практиків, серед них слід відмітити
М.Я. Дем'яненка, П.Т. Саблука, В. Суторміну, С.В. На-
уменкову, В.М. Марченко, Я. Кудрю, Ю.С. Лихачо-
ву, Т. Фролову, П.К. Канінського, П.В. Шваба та ін.
Потребують подальшого дослідження питання дер-
жавної політики щодо підтримки галузі молокопе-
реробки в забезпеченні продовольчої безпеки краї-
ни.
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Таблиця 1. Основні законодавчі акти щодо дотацій молочного сектору України та ефективність

їх впровадження протягом 1998—2012 рр.

Джерело: складено автором за даними [1; 5; 9].

Дата впровадження, назва 
документу 

Сутність документу Ефект від впровадження 

з 1998 р. і до 31.12.2010 р. ЗУ "Про 

податок на додану вартість" від 
03.04.97 г. № 168/97-ВР. 

Постанова КМУ від 12.05.1999 г. 
№ 805 Про Порядок нарахування, 

виплат і використання коштів, 

спрямованих для виплати дотацій 

сільськогосподарським 

товаровиробникам за поставлені 
ними переробним підприємствам 
молока та м’яса в живій вазі 

Державною підтримкою для сільгосптоваровиробників молока була 
дотація за рахунок повернення ПДВ від реалізації готової молочної 
продукції, яку сільгосппідприємства отримували щомісячно, а 
селяни-одноосібники – 2 рази на місяць через молокопереробні 
підприємства. Дотація формувалася за рахунок повернення ПДВ від 

реалізації готової молочної продукції і в доходній частині 
Державного бюджету України не відображалася. Кошти 

акумулювалися на спеціальному рахунку кожного підприємства, 
цільове використання їх постійно контролювалося податковими 

органами. Таким чином підприємства виступали своєрідними 
агентами-посередниками у цій схемі 

Кількість поголів’я 

зменшилося на 3210 голів, або 
на 55 %. Реалізаційні ціни на 
молоко зросли у 5,5 разів: з 
536,4 грн. за тону у 2000 р. до 

2938 грн. за тону у 2010 р. 

Кількість виробленого молока 
зменшилась на 2500 тис. т., 
або на 19,3 % 

01.01.2011 р. Податковий кодекс 
України, пункт 1 підрозділу  

2 розділу XX "Перехідні 
положення" 

З початку 2011 року переробні підприємства суму ПДВ мають 
перераховувати на спеціальний казначейський рахунок, з якого в 

кінці року накопичена сума розподілятиметься виробникам на 
підставі поданих документів про кількість як поставленої продукції, 
так і наявного поголів’я. Новий механізм розподілу державної 
дотації саме з розрахунку на голову ВРХ має стимулювати 

нарощення стада. ПДВ, що нараховується переробними 

підприємствами за реалізовані ними молоко та молочні продукти для 
виплати дотацій сільгоспвиробникам та населенню за закуплене 
молоко, має сплачуватися до спеціального фонду державного 

бюджету щомісячно. В свою чергу виробник молока належну йому 

дотацію має отримувати зі спеціального фонду один раз на квартал 

Селянам кошти за реалізоване 
переробним підприємствам 

молоко не були передбачені. 
Оскільки селяни (фізичні 
особи – виробники молока) не 
є платниками ПДВ, вони 

взагалі позбавлені будь-якої 
підтримки за вироблене та 
продане на промислову 

переробку молоко 

02.03. 2011 р. 

Постанова КМУ N 181 "Про 

затвердження розмірів виплат для 

надання державної підтримки 

галузі тваринництва на 2011 рік" 

Розмір виплат бюджетної дотації за реалізоване молоко має 
складати: сільськогосподарським підприємствам - 0,35 гривні за 1 

кілограм у перерахунку на базисну жирність; фізичним особам - 0,3 

гривні за 1 кілограм у перерахунку на базисну жирність. 

У 2011р. виплати дотацій за 
реалізацію молока та 
молочних продуктів на 
переробні підприємства 
становили 5,2 млн грн. 

8.06.2011 р. 

Наказ МінАПК 

Про Розподіл 

видатків, передбачених Законом 

України "Про Державний бюджет 
України на 2011 рік" за КПКВК 

2801540 "Державна підтримка галузі 
тваринництва" 

Затверджено розподіл видатків спец. фонду на 2011 рік за 
напрямками, які передбачені у вищеназваній постанові на часткове 
відшкодування: 

� вартості закуплених племінних нетелей та корів молочного, 

м’ясного та комбінованого напряму в обсязі 20 млн гривень; 
� відсоткової ставки за кредитами на будівництво та реконструкцію 

тваринницьких та птахівничих ферм і комплексів, придбання 
технологічного обладнання, закупівлю тварин і птиці – 500 млн гривень; 
� вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і 
комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, а також 

придбання обладнання та механізмів вітчизняного виробництва для 
тваринництва і птахівництва – 1500 млн гривень; 

� витрат на закупівлю установок індивідуального доїння – 10 млн гривень 

Порівняно з 2010 р. у 2011 р. 

відбулося зростання середніх 

цін реалізації молока і 
молочних продуктів на 3,5% і 
склала 3041,6 грн. за т. Через 
скорочення поголів’я корів, 

навіть за умови зростання 
продуктивності молочного 

стада, загальне виробництво 

молока у 2011р. скоротилось 
на 1,4% і склало 11,1 млнт, у 

т.ч. у господарствах населення 
– на 2,1% (8,8 млнт, або 79% 

загального обсягу); 

сільськогосподарські 
підприємства збільшили 

виробництво 

молока на 1,3% 

22.12.2011 р. 

Закон України "Про внесення змін 

до Податкового кодексу України 

щодо підтримки 

сільськогосподарських 

товаровиробників" № 4268-VI 

Законом встановлено позитивну різницю між сумою податкових 

зобов´язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового 

кредиту звітного (податкового) періоду, визначену у податковій 

декларації з податку на додану вартість щодо діяльності з 
постачання продукції, сплачувати до спеціального фонду 

Державного бюджету України та на спеціальний рахунок, відкритий 

ним в органі державного казначейства у таких розмірах: 
� у 2012 році – до спеціального фонду Державного бюджету 

України - у розмірі 30 відсотків, а на спеціальний рахунок – у 

розмірі 70 відсотків; 

� у 2013 році – до спеціального фонду Державного бюджету – у 

розмірі 40 відсотків, а на спеціальний рахунок – у розмірі 60 

відсотків; 

� у 2014 році – до спеціального фонду Державного бюджету – у 

розмірі 50 відсотків, а на спеціальний рахунок – у розмірі 50 
відсотків. 

Згідно із законом, переробне підприємство суму податку на додану 

вартість, перераховану на спеціальний рахунок, використовує 
виключно для виплати сільськогосподарським товаровиробникам 

компенсації за продані ними молоко і м´ясо в живій вазі 
23.04.2012 р. 

Постанова Кабінету Міністрів 

України № 342 «Про внесення змін 

до постанови Кабінету Міністрів 
України від 2 березня 2011 року № 

246» 

На момент першого подання документів спеціальна бюджетна 
дотація буде нарахована у таких розмірах: 

� 250 гривень за голову – за молодняк віком від 3 до 5 місяців; 

� 500 гривень за голову – за молодняк віком від 6 до 8 місяців; 
� 750 гривень за голову – за молодняк віком від 9 до 11 місяців 

(включно). 

У подальшому бюджетна дотація за молодняк виплачується у 

розмірі 250 гривень через кожні три місяці його утримання до 

досягнення ним одинадцятимісячного віку. 

У 2012 р. середній надій 

молока від однієї корови в 

аграрних підприємствах (крім 

малих) становив 4664 кг 
(порівняно з 2011р. 

збільшився на 13,3%), у 

господарствах населення, за 
розрахунками – 4442 кг 
(збільшився на 1,5%) 

22.08.2012 р. 

Постанова КМУ № 807 «Про 

затвердження мінімально допустимого 

рівня цін на молоко на 2012 рік» 

Мінімально допустимий рівень цін на молоко незбиране (не піддане 
будь-якій обробці, переробці чи пакуванню для потреб подальшого 

продажу) другого гатунку становитиме 2200 гривень за тонну (без 
урахування ПДВ) 
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є вивчення особливостей функці-

онування української економіки і, зокрема, моло-
копереробної галузі в умовах законотворчих про-
цесів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У найближчому майбутньому українська молоко-
переробна галузь повинна впровадити багато струк-
турних змін. Необхідно прискорити процес реструк-
туризації сектору виробництва молока як сировин-
ної бази для переробників, а також відносини у самій
молокопереробній галузі. Кліматичні умови, грунти,
культура споживання молочних продуктів та багато
інших факторів обумовлюють великий потенціал її
розвитку. Для розвитку галузі необхідні певні рин-
кові та інституціональні умови. Державна підтримка
виробництва молока в Україні протягом останніх 15
років зазнавала змін неодноразово, проте вагомих
результатів отримано не було. У табл. 1 представ-
лено основні законодавчі акти щодо дотацій молоч-
ного сектору та ефективність їх впровадження про-
тягом 1998—2012 рр.

Як свідчать дані таблиці, заходи, які вживались
керівництвом країни для покращення стану вироб-
ництва молока, не дали очікуваних результатів. Низ-
ка інших законів ("Про державну підтримку сільсько-
го господарства України", "Про племінну справу у
тваринництві", "Про молоко та молочні продукти",
"Про ветеринарну медицину", постанови Кабінету
Міністрів України "Про заходи щодо активізації ро-
боти з розвитку тваринництва" та ін.) також мали
невеликий успіх. Практично нічого не було зробле-
но із широко анонсованих міністерством заходів
щодо підтримки закупівельних цін на молоко шля-
хом форвардних закупівель сухого молока та верш-
кового масла [3].

Єдиним шляхом успішного розвитку молокопе-
реробної галузі України є системний підхід до струк-
турних змін у галузі з обов'язковим втручанням дер-
жави на законодавчому, фіскальному рівнях. Необ-
хідно створити такі фінансово-економічні умови
діяльності молокопереробних підприємств, за яких
лише розвиток сировинної бази та акцент на покра-
щенні якості молочної продукції є пріоритетними
напрямками інвестування. Враховуючи занепадаю-
чий стан молочної галузі, відсутність належного кон-
тролю за якістю продукції та адекватних санкцій за
порушення вимог якості, відсутність статей експор-
ту готової продукції молокопереробки, дане тверд-
ження набуває особливої актуальності.

Зростання виробництва молока з одночасним
зростанням попиту на внутрішньому ринку і, як на-
слідок, збільшення ціни на готову продукцію підви-
щить прибутковість виробництва молока. Водночас,
вважаємо, такі умови є важкими для виконання.
Отже, сектор виробництва молока як сировинної
бази для переробної промисловості буде повільно
розвиватися, підлягаючи еволюційним змінам.

Повільне проходження етапів від одноосібних
домогосподарств до невеликих кооперативів, кон-

солідації кооперативів поряд з великими крупно-
товарними фермами є запорукою успішного роз-
витку галузей молоковиробницва та переробки мо-
лока. Слід зауважити, що поступове наближення
відповідності якості продукції європейським стан-
дартам є єдиною можливістю виходу на зарубіжні
ринки вітчизняним виробникам (забруднення ук-
раїнського молока бактеріями в декілька разів пе-
ревищує нормативи ЄС). Кінцевою метою має ста-
ти виробництво високоякісної продукції широко-
го асортименту за рахунок високоякісної власної
сировини. Реалізація даної мети передбачає на-
ступні дії з боку молокопереробних підприємств
та держави:

— оптимальне поєднання спеціалізації підпри-
ємств з раціональним розміщення стосовно сировин-
них зон;

— впровадження прогресивних технологій у ви-
робництво;

— створення системи контролю якості виготов-
леної продукції;

— створення умов інтеграції виробників молока
та його переробників;

— заохочення економічними стимулами молоко-
переробних компаній до участі у кооперації селян,
що виробляють молоко;

— введення відповідальності за порушення дот-
римання належної якості готової продукції;

— розробка і впровадження адекватної цінової
політики з боку держави;

— розвиток альтернативних напрямів розвитку
зайнятості населення на селі.

У той же час окремі законодавчі акти протирі-
чать задекларованим змінам у галузі виробництва
молока та його переробки, унеможливлюють просу-
вання вітчизняної продукції на зарубіжні ринки. Так,
29 серпня 2012 року Уряд схвалив підготовлений
Мінекономрозвитку проект Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо скорочення кількості документів дозвіль-
ного характеру", який розроблено на виконання
Національного плану дій на 2012 рік щодо впровад-
ження Програми економічних реформ [9]. Зокрема,
законопроектом, який набирає чинності з 1 січня
2013 р. передбачено скасування статей 11 та 12 За-
кону України "Про молоко і молочні продукти", яки-
ми передбачена атестація виробників молока і мо-
лочних продуктів і регулюється порядок такої атес-
тації. В той же час у Держспоживнагляді констату-
ють, що фальсифікація продуктів в Україні сягнула
небаченого розмаху і мова йде про третину всієї
вітчизняної молочної продукції, яка є фальсифіка-
том [2; 6].

Вважаємо, що дані зміни є неприйнятними і та-
кими, що загрожують продовольчій безпеці держа-
ви. Водночас завершується гармонізація стандартів
якості молочної продукції, що йде на експорт до
країн Європи і СНД. Так, від переробників вимага-
тиметься обов'язково писати інформацію в розмірі
80% від основної назви, це молоко незбиране, або
(ця) продукція (вироблена) з незбираного молока,
або вироблена з додаванням рослинних жирів. Та-
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кож передбачається зменшення в цьому законопро-
екті норми дозволу на використання рослинних
жирів у молокопродуктах з 75% до 50%, як це існує
в Європі і РФ [8]. Таким чином, пропонується стиму-
лювати попит товарного молока у сільськогоспо-
дарських підприємств і збільшення його ціни як на-
слідок.

Отже, на зовнішні ринки буде використовувати-
ся сировина високої якості з дотриманням усіх ви-
мог, а на внутрішньому — низька за якістю продук-
ція і відсутність належної платіжної дисципліни з
боку переробних підприємств виробникам сирови-
ни. Підтвердженням даного твердження є штраф на
суму 400 тис. грн. дев'яти молокопереробних ком-
паній Антимонопольним комітетом за антиконку-
рентні спільні дії на ринку молока, що закупалося у
населення [7].

Загалом, щодо взаємодії виробників молока
та переробників, то аналіз літературних та інфор-
маційних джерел показав, що думки дослідників
і практиків щодо даної проблеми розділилися. Ча-
стина спеціалістів вважає, що при створенні по-
тужної сировинної бази для молокопереробної
галузі необхідно спрямовувати зусилля на розви-
ток лише крупнотоварних ферм. Слід переходи-
ти до відшкодування витрат на будівництво нових
молочних ферм, орієнтуватися на індустріальне
виробництво молока. Треба йти шляхом зменшен-
ня витрат та підвищення якості молока. Для цьо-
го слід ввести державні субсидії або у вигляді
прямих виплат, або у вигляді погашень процент-
них виплат за кредитами. Власники одноосібних
селянських господарств в такому випадку висту-
пають об'єктом соціальної допомоги і поступово
виходять з гри.

Дійсно, великі спеціалізовані господарства ма-
ють значні переваги перед дрібними господарства-
ми у зменшенні собівартості сировини і вищої її
якості за рахунок зниження транспортних витрат,
впровадження новітніх технологій та ін. [10]. Вод-
ночас інші дослідники вказують на соціальну скла-
дову даного питання. Дійсно, при 80 % сировини, що
надходить від населення, важко говорити про повно-
цінний перехід до великих спеціалізованих ферм.
Тому було б доцільно говорити про поєднання двох
форм з поступовим укрупненням спеціалізованих
господарств по виробництву молока. Зростання про-
дуктивності корів можливе лише за дотримання ве-
теринарно-санітарних вимог, лабораторного контро-
лю, умов годівлі та селекційних робіт. Участь дер-
жави у даних процесах має зводитись до створення
сприятливих умов для розвитку інтеграції в молоко
продуктовому підкомплексі, формуванні прозорої
нормативної бази, фінансовому стимулюванні, кон-
тролю якості.

Важливу увагу слід приділити створенню коопе-
ративів. Станом на 01.01.2012 р. в Україні існує лише
20 заготівельно-збутових молочарських коопера-
тивів. Так, наприклад, на умовах прогнозованих по-
ставок сировини створено молочарський обслугову-
ючий кооператив за ініціативою "Данон Україна" та
за підтримки міжнародних організацій. Ще одним ус-

пішним прикладом є створення кооперативу "Світ
молока" як наслідок зацікавленості ПАТ "Бель Шо-
стка Україна" у закупівлі якісних партій молочної си-
ровини. На умовах оренди Шосткінський молокоза-
вод надав кооперативу приймальний пункт і транс-
порт для заготівлі молока [4].

Одним з найважливіших внутрішніх резервів мо-
локопереробних підприємств є найбільш повне ви-
користання сировини високої якості, що має вели-
ке значення в умовах неефективного використання
виробничих потужностей. Загальновідомо, що про-
дуктивність зростає швидше у промисловому сек-
торі, ніж у сільському господарстві. Це підтверд-
жує і досвід останніх років Білорусі, яка пішла шля-
хом індустріального розвитку виробництва молока
при потужній підтримці держави. Окремі великі ви-
робники вже обрали даний шлях, залучаючи кошти
іноземних інвесторів, власні ресурси, кредити
банків ("Danone Україна", ПАТ "Яготинский моло-
козавод").

Оскільки в найближчому майбутньому широко-
масштабне будівництво великотоварних молочних
ферм малоймовірне, молокопереробні підприємства
мають бути зацікавлені в участі у розвитку сировин-
ної бази. Держава повинна стати ініціатором такої
активності учасників ринку переробки молока як
існуючих, так і нових. Досвід Білорусі у даному пи-
танні є показовим — інвестуючи у молокоперероб-
ну галузь, інвестор повинен гарантувати вкладення
коштів у розвиток сировинної зони за рахунок влас-
ного капіталу або ресурсів зарубіжного банку. Тому
впровадження відповідальності та взяття зобов'я-
зань щодо розвитку сировинних зон молокопере-
робними компаніями-інвесторами та створення про-
дукції з високою доданою вартістю стане вагомим
внеском в розвиток сировинної бази для молокопе-
реробних підприємств. Особливо це актуально для
сьогоднішніх реалій, в яких поглинання потужними
операторами галузі успішних підприємств є части-
ною їх розвитку.

ВИСНОВКИ
В існуючих умовах господарювання та в умовах

занепаду молочного скотарства, успішний розвиток
молокопереробних компаній в значній мірі залежить
від того, яким чином забезпечується взаємодія ви-
робників молока, переробної промисловості та роз-
витку збутової мережі, оскільки лише за виконанням
цих умов можна досягти конкурентоздатності на
внутрішньому та зовнішньому ринках. Досягнення
поставлених цілей повинне відбуватися в процесі
реалізації наступних завдань:

1) тісна взаємодія виробників сировини і пере-
робних підприємств на основі створення обслугову-
ючих молочарських кооперативів за обов'язкової
участі молокопереробних підприємств на умовах
асоційованого членства;

2) провідна роль у створенні молочарських коо-
перативів з поступовим їх укрупненням і вдоскона-
ленням їх функціонування має належати молокопе-
реробним компаніям як найбільш зацікавленої сто-
рони у покращенні якості своєї продукції;
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3) роль держави має зводитись до створення
сприятливих економічних умов підприємництва
загалом і стимулюванні переробників молока роз-
вива ти сиров инну баз у  шляхом  послабл ення
фіскального тиску і жорсткого контролю якості
готової  продукції  молокопереробних підпри-
ємств.

Пріоритетними напрямами сприяння розвитку
молокопереробних компаній України з боку держа-
ви, на наш погляд, мають бути наступні:

— розробка довгострокової стратегії розвитку
молокопереробної галузі з використанням декіль-
кох сценаріїв, результати яких повинні бути направ-
лені на вихід вітчизняної продукції на зовнішні рин-
ки;

— підтримка на державному рівні різних форм
кооперації між виробниками молока і його перероб-
никами, розвиток інфраструктури збуту готової про-
дукції;

— розвиток нових і підтримка існуючих видів
економічної та виробничої активності сільських те-
риторій з метою полегшення виходу та переорієн-
тації неефективних власників з молочного секто-
ру;

— створення сприятливих умов для розвитку ко-
операції на селі з наданням переваги послабленню
та спрощенню податкового навантаження на такі
структури, а також надання пільг при залученні кре-
дитів та придбанні обладнання;

— підвищення рівня фінансової обізнаності сіль-
ського населення.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Забезпечення підвищення ефективності використан-

ня ресурсного потенціалу є одним із актуальних питань
стратегічного управління. Оскільки діяльність підпри-
ємств є складним та багатогранним процесом, ефек-
тивність використання його ресурсів неможливо оцінити
одним чи декількома показниками, тому за основу оцін-
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ки необхідно взяти системний підхід. Необхідність ви-
користання підприємствами системи оціночних індика-
торів обумовлюється не лише тому, що вони дозволяють
зосередити увагу на короткострокових фінансових ре-
зультатах, але і тому, що вони ідентифікують вартість не-
матеріальних ресурсів та конкурентних переваг, що за-
галом визначають стратегію підприємства.
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Невирішені частини загальної проблеми. Стратегіч-
не управління неможливе без цільового розвитку
підприємства як соціально-економічної системи. Напря-
ми формування цілей підприємством обираються з ура-
хуванням розробленої стратегії та будуються ієрархіч-
но в залежності від ступеню складності. З цією метою
підприємствами розвинених країн сьогодні використо-
вується низка підходів, які дають можливість забезпе-
чити ефективне використання ресурсного потенціалу.
Дослідження набутого зарубіжного досвіду в ефектив-
ному використанні ресурсного потенціалу підприємства
та переносі цього досвіду на терени вітчизняних
підприємств потребує додаткового вивчення та впровад-
ження.

Однак недостатність досвіду впровадження моде-
лей стратегічного управління у вітчизняній економіці,
слабка адаптація до умов української дійсності та
відсутність єдиних підходів до розробки систем засто-
сування системного підходу в побудові сукупності оці-
ночних показників з урахуванням комплексності
підходів та моделей оцінки ефективності стратегічного
управління ресурсним потенціалом підприємства визна-
чило мету статті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

На сьогодні науковцями напрацьовано та викорис-
товуються у виробничій практиці ряд методик, моделей
та підходів до оцінки ефективності використання ре-
сурсів, які мають як недоліки, так і переваги, складність
та адаптивність у використанні. Вагомий внесок у роз-
робку моделей оцінки ефективності використання ре-
сурсів внесли зарубіжні вчені: Р. Каплан, Д. Нортон [3];
Л. Мейсел [17], К. МакНейр, Р. Ланч, К. Кросс [18];
К. Адамс, П. Робертс [16]; Рамперсад К.Х'юберт [14],
О. Федосєєв, І. Котельніков [13]. Серед вітчизняних на-
уковців умовам практичного використання характеру
його обмеження, аналізу основних підходів, моделей та
стратегіям ефективності використання ресурсного
потенціалу присвятили роботи Р. Руда [12]; М. Кизим,
А. Пилипенко, В. Зінченко [4], І. Бойко [1] та інші.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛІВ
Традиційно використання методів ефективного

управління розпочалося ще у 1920-х роках, коли західні
підприємства на практиці в якості ефективного управ-
ління стали застосовувати систему взаємопов'язаних по-
казників DuPont. Ця система базувалася на суворому
дотриманні причинно-наслідкових зв'язків між цілями
та показниками. Але з часом більш інтенсивне інвесту-
вання капіталу в технології, у вдосконалення характе-
ристик та взаємозв'язків, що не підлягають оцінці за
допомогою традиційної фінансової моделі призвело до
того, що така система все рідше використовується на
виробництві.

Сьогодні досить складно оцінити за допомогою
фінансових показників, наприклад, такі характеристи-
ки, як якість обслуговування, підвищення лояльності до
торгівельної марки. Останнім часом все більшої акту-
альності в аналізі та оцінці діяльності підприємств на-
бувають підходи, пов'язані з системою ключових показ-
ників діяльності підприємства, що дають можливість

оцінити ефективність використання ресурсного потен-
ціалу. Ці системи враховують обмежену кількість фінан-
сових та нефінансових показників, які характеризують
найбільш суттєві аспекти діяльності підприємства та
відображають ступінь досягнення ним стратегічних
цілей.

До найбільш відомих підходів, що базуються на ви-
користанні системи показників слід віднести:

1. Збалансовану систему показників (Р. Каплан,
Д. Нортон);

2. Збалансовану систему показників (модель Л. Мей-
села);

3. Піраміду ефективності (К. МакНейр, Р. Ланч,
К. Кросс);

4. Панель управління (Tableau de bord);
5. Модель ЕР2М (К. Адамс, П. Робертс);
6. Модель "Стейкхолдер";
7. Система управління на основі економічної добав-

леної вартості (EVA);
8. Універсальна система показників Рамперсада

К. Х'юберта;
9. Модель А. Федосєєва та І. Котельнікова — кон-

тур управління.
У сучасних умовах лише ефективне управління ре-

сурсами, інвестиціями та джерелами коштів не може за-
безпечити успішного стратегічного управління ресурс-
ним потенціалом та стійких конкурентних переваг
підприємству. Для прийняття управлінських рішень ке-
рівникам підприємства необхідна інформація про показ-
ники, що характеризують стан і результати його діяль-
ності підприємства не лише у грошовому вимірі, а й не-
фінансового характеру. Для досягнення основної мети
підприємства — максимізації його вартості — поряд з
обсягами реалізації компанії, прибутком, активами важ-
ливого значення набувають такі чинники, як частка рин-
ку, лояльність клієнтів, прогресивність технологій, на-
лагодженість бізнес-процесів, кваліфікований конку-
рентоспроможний персонал. Одним з ефективних
інструментів оцінки, моніторингу та обліку цих чинників
при формуванні та реалізації стратегії є Збалансована
Система Показників (ЗСП) або Balansed Scorecard
(BSC).

Концепція збалансованої системи показників роз-
роблена Р. Капланом та Д. Нортоном доповнює систе-
му фінансових параметрів та дає змогу здійснити оцін-
ку використаних ресурсів. Впровадження цієї системи:

— по-перше, вказує на те, яким чином відбувається
процес зростання доходу, які клієнти його забезпечу-
ють і чому;

— по-друге, виявляє ті ключові бізнес-процеси, на
вдосконалення яких повинно зосередитися підприєм-
ство, щоб найліпшим чином донести свою пропозицію
до споживача;

— по-третє, допомагає спрямувати інвестиції та зо-
рієнтувати в цьому напрямі роботу з персоналом, роз-
виток внутрішніх систем підприємства, корпоративної
культури та клімату в колективі [9].

Запропонована Р. Капланом і Д. Нортоном збалан-
сована система показників сформована у вигляді сис-
теми показників, розділених на чотири групи.

Перша група включає традиційні фінансові показ-
ники. Оскільки власника завжди в першу чергу цікавить
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фінансова віддача на вкладені кошти, визнаючи важ-
ливість нефінансових показників, вони розцінюються як
найважливіший інструмент досягнення головних фінан-
сових цілей. Тому збалансована система повинна почи-
натися і закінчуватися фінансовими показниками.

Друга група характеризує зовнішнє оточення під-
приємства, його відносини з клієнтами.

Третя група характеризує внутрішні процеси під-
приємства, зокрема: інноваційний процес, процес роз-
робки продукту, процес організації виробництва, забез-
печення основними ресурсами, безпосередньо саме
виробництво, реалізація та післяпродажне обслугову-
вання.

Четверта група дозволяє описати здатність підприє-
мства до навчання і росту, яка визначається такими ха-
рактеристиками: кадровий потенціал, оперативність
інформаційних систем, організація взаємодії між учас-
никами процесу та ефективність системи прийняття
рішення.

Як зазначає Є.Ю. Духонін, одним із основних прин-
ципів ЗСП є те, що стратегія повинна бути структурова-
на та описана за допомогою операційних термінів. З
цією метою акцентується увага на таких елементах, як
стратегічні перспективи, цілі, показники, цільові значен-
ня, причинно-наслідкові зв'язки та стратегічні ініціати-
ви [2].

Сутність методології ЗСП полягає в тому, що вона
дозволяє пов'язати між собою стратегію підприємства,
показники, які характеризують його діяльність та конк-
ретні дії, спрямовані на реалізацію стратегії. До складу
цієї системи входять функціональні стандарти —
мінімальний набір вимог, яким має відповідати програм-
не забезпечення, що підтримує корпоративну систему
ЗСП. Ці функціональні стандарти також визначають
базові орієнтири в методології ЗСП тим підприємствам,
які намагаються впровадити таку систему. З цієї точки
зору до складу системи передбачено включити шість
обов'язкових елементів.

1. Перспективи (perspectives) — компоненти, за
допомогою яких проводиться декомпозиція стратегії з
метою її реалізації. Як вже було вище зазначено, заз-
вичай використовуються чотири базові складових:
фінанси, клієнти, процеси, персонал, проте їх список
можна доповнити відповідно до специфіки стратегії ком-
панії.

2. Стратегічні цілі (objectives) визначають, в яких
напрямах буде реалізовуватися стратегія.

3. Показники (measures) — це вимірники досягнень,
які повинні відображати кроки під час руху до стратегі-
чної мети. Показники характеризують певні дії, не-
обхідні для досягнення мети, і вказують на те, яким чи-
ном стратегія буде реалізована на операційному рівні.

4. Цільові значення (targets) — кількісний вираз
величини, якій повинен відповідати той чи інший показ-
ник.

5. Причинно-наслідкові зв'язки (cause and effect lin-
kages) повинні зв'язувати в цілісну систему стратегічні
цілі компанії таким чином, щоб досягнення однієї з них
обумовлювало просування в досягненні іншої.

6. Стратегічні ініціативи (strategic initiatives) — про-
екти або програми, реалізація яких сприяє досягненню
стратегічних цілей.

Слід зазначити, що кожен з шести необхідних еле-
ментів ЗСП зазвичай деталізується. Так, показники і
цільові значення можуть задаватися за допомогою фор-
мул, об'єктів вимірювання, одиниць виміру, джерел да-
них, періодів надання звітності, календарного плану
досягнення цільових показників та ін. Програми та про-
екти також вимагають документування графіків робіт,
визначення ресурсів, потенційних ризиків і переваг. При
значній опрацьованості і структурованості концепція
ЗСП залишається відкритою для змін і вдосконалення і
дозволяє підприємствам так чи інакше адаптувати зак-
ладений у ній інструментарій до своїх цілей і потреб.

У системі ЗСП існують не тільки причинно-на-
слідкові зв'язки між групами показників, об'єднаних в
проекції, а й взаємозв'язок між показниками підприєм-
ства та його господарськими підрозділами, між показ-
никами результативності та винагороди. Запроваджен-
ня стратегії з використанням ЗСП здійснюється в такій
послідовності: підприємство → структурні підрозділи →
індивідуальний рівень. Фактично ЗСП дозволяє пере-
кинути "місток" від стратегічного до операційного рівнів
управління, від зони колективної відповідальності до
індивідуальної відповідальності.

Саме через місію та стратегію, що стоять у центрі
ЗСП, формуються стратегічні заходи, в причинно-на-
слідкових аспектах формується та здійснюється логіч-
ний причинний зв'язок, що в результаті раціоналізує та
ідентифікує окремі перспективи (рис. 1).

Збалансована система показників отримала широке
розповсюдження на практиці, її використовують підприє-
мства різних країн, різної галузевої приналежності та
форми власності, що свідчить про універсальність сис-
теми. До основних положень ЗСП слід віднести такі:

— по-перше, наявність поряд з фінансовими показ-
никами — нефінансових;

— по-друге, ЗСП дозволяє перетворити стратегію
в набір взаємопов'язаних показників, що дає можливість
прослідкувати зв'язок стратегії з операційною діяльні-
стю;

— по-третє, баланс показників здійснюється за 4-
ма перспективами: фінанси, клієнти, внутрішні проце-
си, навчання та розвиток;

— по-четверте, ЗСП дає можливість оцінювати
ефективність діяльності підприємства як в минулому, так
і в майбутньому, з цією метою відповідно розрізняють
показники;

— по-п'яте, між показниками в системі існує при-
чинно-наслідковий зв'язок, що відображається в "стра-
тегічних картах" підприємства;

— по-шосте, ЗСП впроваджується підприємством
методом "зверху-донизу", наскрізно, шляхом розроб-
лення для кожного підрозділу своєї системи показників;

— по-сьоме, ЗСП має обмежену кількість показ-
ників, зазвичай не більше 25 для одного підрозділу.

Модель Лоренцо Мейсела [7] запропонована у 1992
році так, як і модель Каплана-Нортона, визначає чоти-
ри перспективи, за допомогою яких здійснюється оцін-
ка бізнес-діяльності підприємства. Відмінність полягає
в тому, що замість перспективи навчання та зростання
Мейсел в своїй моделі пропонує перспективу людських
ресурсів. У ній оцінюються інновації, навчання та осві-
та, розвиток продукції та послуг, компетентність та кор-
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поративна культура. Причина використання Мейселом
окремої перспективи людських ресурсів полягає в тому,
що керівники підприємства повинні бути більш уважни-
ми до своїх підлеглих та оцінювати ефективність не
тільки процесів та систем, а й співробітників.

Піраміда ефективності К. МакНейра, Р. Ланча,
К. Кросса (рис. 2) розроблена у 1990 році, тобто в той
же час, що і ЗСП Нортона-Каплана. Основні моменти
цієї концепції полягають у такому:

— модель побудована на основі набору фінансо-
вих та нефінансових показників, які об'єднані у 9 блоків
(ринок, фінанси, задоволення клієнтів, інновації і на-
вчання, продуктивність, якість, час поставки, виробни-
чий цикл, втрати (брак));

— піраміда показників пронизує всю організаційну
структуру, визначаючи кожному рівню ієрархії свій блок
відповідальності;

— піраміда відображає двосторонні комунікації між
різними рівнями організаційної ієрархії. Іншими слова-
ми кажучи, цілі передаються вниз по організації, в той
час як показники — знизу — вгору.

Дії в межах оперативної діяльності оцінюються що-
денно, потижнево, щомісячно. У верхній частині піра-
міди переважають фінансові оцінки, період здійснення
яких значно більший. На думку авторів моделі, система
показників повинна бути інтегрована в такий спосіб, щоб
оперативні оцінки на нижчих рівнях були пов'язані з
фінансовими на верхніх, тобто ця модель показує, що
лежить в основі фінансових оцінок та що ними управ-
ляє. Цілі встановлюються в окремих блоках піраміди та
відповідають стратегічним цілям підприємства, деталі-
зують їх на конкретний період. При цьому конкретній
цілі відповідають один та більше показників. Запропо-
нована модель відображає комплексність концепції та
розподіл відповідальності за досягнуті результати ок-
ремими підрозділами підприємства.

Панель управління (tableau de bord) вперше була ви-
користана у Франції на початку 30-х років ХХ століття.
Сьогодні ця модель існує в дещо зміненому вигляді і роз-
глядається як інструмент управління, призначений в пер-
шу чергу для потреб вищого рівня управлінської ланки.
Її призначення — допомагати вищому керівництву опе-

Рис. 1. Визначення стратегічних напрямів дій за допомогою ЗСП
Джерело: розроблено за [3, с. 17—23].
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ративно отримувати загальну уяву про діяльність (опе-
рації) фірми та стан середовища, в якому ця діяльність
здійснюється. Відомий французький економіст Ж.Л.
Мало вважає, що причиною виникнення tableau de bord
була непристосованість французького бухгалтерського
обліку 1930-х років для прийняття адекватних управлі-
нських рішень. Проте в 90-х роках минулого століття ця
система була піддана жорсткій критиці, зокрема Ж. Ла-
верті та Р. Демістрі стверджували, що критерії (показни-
ки) якості роботи фірми повинні перш за все "гарантува-
ти послідовність дій та їх відповідність стратегічним
цілям". Тому увага в tableau de bord повинна фокусува-
тися безпосередньо на самій діяльності, а не на повідом-
леннях про неї, як це зазначалося раніше. Оновлена Ів
Чіапелло та Мішель Лебасом концепція tableau de bord
виокремлюється як інструмент управління, що викорис-
товується для "вибору, документування та інтерпретації"
об'єднаних причинно-наслідковими зв'язками фінансо-
вих та нефінансових показників. Кожен показник відоб-
ражає стан окремої частини бізнесу, якою необхідно уп-
равляти, тобто являється узагальненою моделлю функ-
ціонування бізнесу як системи [11].

Кристофер Адамс та Пітер Робертс у 1993 році за-
пропонували модель, котру назвали ЕР2М (абревіатура
від Effective Progress and Performance Measurement) —
оцінка ефективності діяльності та росту. Модель ЕР2М
діє в таких напрямах:

— обслуговування клієнтів та ринків;
— удосконалення внутрішніх процесів (зростання

ефективності та рентабельності);

— управління змінами та стратегією;
— власність та вільний вибір дій.
Відповідно до цієї теорії стратегічне управління

включає послідовно фази: формування стратегії та її
впровадження. Формування стратегії — це аналітичний
процес, який дозволяє визначити "Що робити?". Впро-
вадження, з одного боку — організаційний процес, який
допомагає відповісти на питання "Як робити?" та "Хто
буде робити?", з іншого боку — це процес, що сприяє
розвитку управлінських здібностей та управлінню зміна-
ми. Мета системи полягає не лише в тому, щоб забезпе-
чити впровадження стратегії компанії, але і в тому, щоб
формувати культуру, в якій постійні зміни є нормаль-
ним явищем. Показники ефективності повинні забезпе-
чити співробітників, які приймають рішення та відпові-
дають за реалізацію стратегії, швидким зворотним зв'яз-
ком [8].

Модель "Стейкхолдер" допомагає знайти шляхи
створення максимальної доданої вартості для кожної
групи "Стейкхолдерів". Ця модель передбачає спочат-
ку визначити інтереси (потреби) кожної групи зацікав-
лених осіб, потім обрати індикатори, використання яких
дозволить встановити ступінь досягнення цільових по-
казників, або іншими словами міру задоволеності кож-
ної групи "Стейкхолдерів" [5] (табл. 1).

Перелік індикаторів для кожного конкретного
підприємства є індивідуальним. Причина — наявність
власних ключових компетенцій, необхідність управлін-
ня підтримкою та створенням конкурентних переваг ви-
магають індивідуального підходу до їх порівняльної
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Рис. 2. Піраміда ефективності К. МакНейра, Р. Ланча, К. Кросса.

Джерело: складено за [18].
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оцінки. Докази — відсутність стандартизації систем
оціночних індикаторів.

Модель "Стейкхолдер" включає показники для за-
цікавлених осіб як в самій компанії, так і поза її межами
(акціонери компанії, банки, що обслуговують компанію
та ін.), проте вона не має чіткої структури та не про-
слідковуються взаємозв'язки між показниками.

Система управління на основі економічної доданої
вартості (EVA). Вивчення економічної літератури дає
можливість стверджувати про значу кількість публікацій,
де порівнюють збалансовану систему показників та си-
стему управління на основі EVA, авторами якої є Стю-
арт та Штерн [6]. Це система фінансового управління,
метою якої є спрямування діяльності організації на до-

бавлення вартості компанії. І хоча стратегічною метою
розвитку організації може бути збільшення вартості
компанії, проте це не є обов'язковим.

Система управління на основі показника EVA базу-
ються на математичній формулі показника. За допомо-
гою виділення її складових з'являється можливість по-
будувати дерево цілей компанії та розподіляти відпові-
дальність за їх досягнення.

Показник EVA визначається як різниця між чистим
прибутком та вартістю використаного для її отримання
власного капіталу компанії.

EVA = П
ч
 - К × СЗВК

де П
ч
 — чистий прибуток; К — капітал компанії;

СЗВК — середньозважена вартість капіталу.

Таблиця 1. Елементна характеристика моделі "Стейкхолдер"

Джерело: складено автором за [5].

Таблиця 2. Етапи реалізації моделі стратегічного управління на основі EVA

Джерело: складено автором за [15].

Рис. 3. Загальна схема об'єднання EVA і ЗСП

Джерело: складено за [10].



Інвестиції: практика та досвід № 7/201468

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Вартість використаного капіталу визначається за
мінімально очікуваною ставкою доходності, необхідною
для розрахунку як з акціонерами, так і з кредиторами.
Визначивши вартість використання власного капіталу,
можна ефективніше розподіляти його і виявляти нерен-
табельні господарчі підрозділи, які фінансуються за ра-
хунок прибуткових. EVA допомагає менеджерам проана-
лізувати, де саме створюється вартість та ефективно уп-
равляти грошовими потоками. Використання моделі мож-
на здійснити в декілька етапів (табл. 2).

Перевага моделі ЗСП Нортона — Каплана полягає
в її цілісності, вона не потребує спеціальних знань в га-
лузі фінансів та прикладної економіки. EVA має іншу пе-
ревагу — математичну точність. Об'єднуючи позитивні
сторони обох моделей, можна отримати більш ефектив-
ну структуру.

Включення EVA до структури моделі ЗСП Нортона
— Каплана дозволяє виправити один із недоліків остан-
ньої — недостатнє фокусування на певному базовому
показнику, який відображає сутність успішного функ-
ціонування компаній.

Включення EVA в ЗСП дозволяє перетворити остан-
ню з набору корисних, але дещо розмитих показників в
систему з чітко окресленим цільовим орієнтиром (рис. 3).

На підставі ЗСП Нортона — Каплана Рамперсад К.
Х'юберт розробив універсальну систему показників (TPS
— Total Performance Scorecard), яку визначив як "систе-

матичний процес безперервного, послідовного та регу-
лярного вдосконалення, розвитку та вивчення, спрямо-
ваний на забезпечення стійкого зростання результатів
діяльності співробітників та організації. Вдосконалення,
розвиток та навчання — три базові складові цієї цілісної
теорії менеджменту. Вони тісно пов'язані один з одним,
між ними повинен підтримуватися баланс" [14].

Система TPS складається з п'яти елементів [14, с.
26—31]:

1. Особиста система збалансований показників
(PBSC).

2. Організаційна система збалансованих показників
(OBSC).

3. Загальний менеджмент на основі якості (Total
Quality Management, TQM).

4. Управління результативністю (Performance
management) та управління компетенціями (Competence
Management).

5. Цикл навчання Колба (Kolb's Learning Cycle).
Як видно, концепція Нортона — Каплана викорис-

товується в TPS лише як один з п'яти елементів. На дум-
ку автора, концепції TPS в інших подібних управлінсь-
ких системах приділяється недостатньо уваги кожному
вихідному етапу формування цілей особистості та спів-
відношення їх з індивідуальною поведінкою та прий-
нятими цілями організації, життєво необхідними для
досягнення стійкого організаційного та стратегічного
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Рис. 4. Стратегічне управління бізнесом підприємства з використанням збалансованої систем

показників

Джерело: адаптовано автором з використанням схеми [13].
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розвитку. Метою цього підходу, за словами Х'юберта,
є досягнення максимального рівня відповідальності та
відданості співробітників, а також заохочення індивіду-
ального, групового навчання та розвиток творчих
здібностей (креативності). Це означає, що якщо осо-
бисті цілі працівника взято до уваги, то він буде працю-
вати та мислити у відповідності до прийнятих цілей
організації.

Ідеологія TPS базується на шести принципах, що
формують стійкість організацій: націленість на задово-
лення споживачів; узгодженість особистий цілей та
організацій; робота, що приносить задоволення та нат-
хнення; етика і поведінка, що базуються на фактах;орі-
єнтація на бізнес-процеси; увага до довгострокового
вдосконалення, розвитку та навчання.

Використовувати універсальну систему показників
діяльності, за словами Х'юберта, означає управляти та
приймати рішення, опираючись на факти, цифри, по-
в'язані з реалізацією бачення організації. Використан-
ня цієї теорії ефективне лише в тому випадку, коли воно
опирається на стратегічний процес розвитку, в якому
місія, бачення, ключові фактори успіх, показники ре-
зультативності, процеси навчання та планування як
особистості, так і організації доповнюють один одно-
го.

Використовуючи збалансовану систему показників
Нортона і Каплана, підприємства розробляють власні
її модифікації. Так російські аналітики А. Федосєєв та
І. Котельніков [13], впроваджуючи ЗСП, пропонують
здійснювати це в такій послідовності.

Таблиця 3. Характеристика моделей аналізу результатів діяльності підприємства

Джерело: складено автором за [3, 5, 10, 13,15,18].

Назва та автори 

розроблення моделі 
Основні положення моделі Особливості використання 

Balansed Scorecard 

(BSC) – збалансована 
система показників 

(ЗСП) Р. Каплана,  
Д. Нортона (1992) 

- Наявність поряд з фінансовими показниками – не фінансових; 

- ЗСП дозволяє перетворити стратегію в набір взаємопов’язаних показників, 
що дає можливість прослідкувати зв’язок стратегії з операційною діяльністю; 

- баланс показників здійснюється за 4-ма перспективами: фінанси, клієнти, 

внутрішні процеси, навчання та розвиток;  

- ЗСП дає можливість оцінювати ефективність діяльності підприємства як в 

минулому, так і в майбутньому, з цією метою відповідно розрізняють 
показники; між показниками в систему існує причинно-наслідковий зв’язок, 

що відображається в „стратегічних картах” підприємства;  
- ЗСП впроваджується підприємством методом „зверху-донизу”, наскрізно, 
шляхом розроблення для кожного підрозділу своєї системи показників; 

- ЗСП має обмежену кількість показників, зазвичай не більше 25 для одного 

підрозділу 

ЗСП націлена на уникнення 
ізольованого використання 
окремих напрямів (перспектив) 

та пропонує реалізацію 

збалансованого підходу 

BSC –  

модель Мейсела  
Як і модель Р. Каплана, та Д.Н. Нортона, визначає чотири перспективи, на 
основі яких оцінюється бізнес-діяльність підприємства. Лише замість 

перспективи навчання та росту запропонована перспектива людських ресурсів, 

в якій оцінюються інновації, освіта, навчання, розвиток продукції та послуг, 
компетентність та корпоративна культура. 

Автори пропонують більше 
уваги приділяти персоналу та 
оцінювати ефективність не 
лише виробничих процесів та 
систем, а й співробітників 
підприємства 

Піраміда 
ефективності  
К. МакНейра,  
Р. Ланча, К. Кросса 
(1990 р.)  

- Модель побудована на основі набору фінансових та не фінансових 

показників, які об’єднані у 9 блоків (ринок, фінанси, задоволення клієнтів, 

інновації і навчання, продуктивність, якість, час поставки, виробничий цикл, 

втрати (брак)); 
- піраміда показників пронизує всю організаційну структуру, визначаючи 

кожному рівню ієрархії свій блок відповідальності;піраміда відображає 
двосторонні комунікації між різними рівнями організаційної ієрархії. Іншими 

словами кажучи, цілі передаються вниз по організації, в той час як показники – 

знизу – вгору 

Система показників 

інтегрується так, щоб 

оперативні оцінки на нижчих 

рівнях були взаємопов’язані з 
фінансовими показниками на 
верхніх. Модель показує, що 

лежить в основі фінансових 

оцінок та що ними управляє 

Tableau de bord, – 

Бортове табло  

(1932 р.) 

Оновлена концепція 

(1990 р.) – Ів Чіапелло, 

Мішель Лебас 

- До системи включаються фінансові та не фінансові показники для 

вимірювання результатів діяльності кожного підрозділу; 

- показники в системі поділяються на цільові та функціональні і між ними 

встановлюються причинно-наслідкові зв’язки; 

- на нижчих рівнях ієрархії, як правило, використовують показники 

операційної ефективності (не фінансові), на вищих рівнях, агрегується 

інформація, отримана знизу та переважають фінансові показники діяльності; 
- система не має тимчасової прив’язки до систем обліку на підприємстві. 
Більша частина показників відслідковується в оперативному режимі 
(щоденно); 

- результати діяльності зазвичай відображають у графічному чи іншому, 

зручному для аналізу вигляді 

Система є найбільш 

дослідженою та вживаною. 

Проте, не дивлячись на ув’язку 

стратегічних цілей 

підприємства з показниками 

операційної ефективності, 
модель в основному 

використовується як інструмент 
оперативного управління 

підприємством 

Модель ЕР2М  

К. Адамса,  
П. Робертса, 1993 

 

Оцінюється діяльність підприємства за напрямами: 

- обслуговування клієнтів; 
- вдосконалення внутрішніх процесів (підвищення ефективності та 
рентабельності); 
- управління змінами та стратегією; 

- власність та вибір дій 

Стратегічне управління 
забезпечує формування 
стратегії та її впровадження. 

Крім цього система покликана 
формувати культуру 

відповідальності співробітників 

за результати реалізації 
стратегії 

О. Федосєєв, 

І. Котельніков 

Оцінювання ефективності діяльності підприємства запропоновано здійснювати 

за напрямами: фінанси, зовнішні процеси, внутрішні процеси. На думку 

авторів, саме ці аспекти дають змогу менеджерам в повній мірі за допомогою 

кількісних вимірників визначити завдання та оцінити результати діяльності 
підприємства 

Для впровадження ЗСП 

необхідно використовувати 

більш гнучкі інструменти, які 
були б здатні в повній мірі 
відображати лише кількісні 
показники 
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Перший етап — розроблення стратегії на основі
бачення місії, з урахуванням реалій ринку. Власник
повинен сформулювати перед топ-менеджментом
низку цілей, які відображаються через результуючі
показники. Такими показниками можуть бути фінан-
сові показники; показники, що характеризують стан
компанії на ринку, споживчі властивості товарів та
послуг, показники кваліфікації персоналу. Єдиною ви-
могою до вказаних показників є кількісний вимір з
тим, щоб адекватно відобразити реальний стан
підприємства.

Другий етап — тактика. Після фіксації результатив-
них показників попереднього етапу, топ-менеджмент
повинен сформулювати низку завдань, котрі необхідно
виконати для досягнення заданих результуючих показ-
ників. Для цього керівник повинен визначитися з пере-
ліком показників як результативних, так і допоміжних,
що впливають та мають безпосередній зв'язок з резуль-
тативними та визначитися із завданнями, необхідними
для виконання зафіксованих показників.

Третій етап — оперативне управління   призначене
для здійснення моніторингу досягнення запланованих
значень показників. Схематично дію такого процесу
стратегічного управління відображено на рисунку 4.

Проаналізувавши моделі збалансованої системи
показників, основні положення та особливості їх вико-
ристання можна звести до таблиці 3.

На підставі аналізу використання розглянутих нами
моделей можливо сформувати такі положення:

1. Поява нових моделей управління пов'язана з тим,
що ті інструменти, які використовувалися до цього часу
в переважній більшості своїй були спрямовані на рет-
роспективний аналіз комплексних показників, вирішен-
ня питань оперативного планування. Запропоновані
моделі, не нехтуючи тактико-оперативною складовою,
спрямовані на розв'язання питань стратегічного довго-
строкового управління, що сприяє розробленню та ре-
алізації стратегії як вирішального чинника формування
конкурентних позицій на ринку.

2. Використовуючи лише фінансові показники до-
сить складно в повному обсязі визначити ефективність
використання ресурсного потенціалу підприємства.
Ефективність стратегічного управління ресурсним по-
тенціалом підприємства слід забезпечувати завдяки
поєднанню фінансових та нефінансових показників, які
необхідно збалансувати в одну систему критеріїв оці-
нювання. Ця система повинна забезпечити на всіх ета-
пах реалізації бізнес-процесів задоволення потреб
клієнтів за умови використання знань та досвіду всіх
працівників підприємства.

3. Системне стратегічне управління ресурсним по-
тенціалом підприємства повинне опиратися на гнучку
стратегію, що враховує прораховані дії стратегічного та
оперативного управління з урахуванням професійних
якостей персоналу.

ВИСНОВКИ
Враховуючи вищевикладене, слід наголосити, що

розглянуті моделі, завдяки використанню ключових
показників ефективності, дають можливість чітко ви-
значити стратегічні цілі підприємства, встановити
рівень їх досяжності, забезпечити розвиток підприє-

мства в потрібному напрямі. Для будь-якого підприє-
мства найголовнішим є встановлення групи кри-
теріїв, в яких будуть відображені показники, що ха-
рактеризують ефективність використання ресурсно-
го потенціалу підприємства. Збалансована система
показників є визнаним сучасним інструментом реа-
лізації внутрішньофірмової стратегії. Застосування
такого інструменту, зокрема, дозволяє перевірити
діючу стратегію на повноту, послідовність та акту-
альність. Системний підхід до вимірювання ефектив-
ності діяльності підприємства дозволяє визначати
показники та здійснювати їх вимірювання, викорис-
товуючи всі ресурси підприємства одночасно. Кон-
цепція збалансованих показників підтримує страте-
гічне планування, реалізацію та подальше коректу-
вання стратегії  шляхом об'єднання зусиль всіх
підрозділів підприємства.

Важливість урахування досвіду використання вка-
заних моделей вітчизняними підприємствами дасть мож-
ливість:

по-перше, сформувати власну збалансовану систе-
му показників з метою ефективного стратегічного уп-
равління ресурсним потенціалом;

по-друге, використати цю систему при плануванні як
в коротко-, так і в довгостроковій перспективі;

по-третє, забезпечити чіткість та координацію сис-
теми оперативного та стратегічного управління;

по-четверте, відстежувати досягнення найбільш сут-
тєвих фінансових та нефінансових показників діяльності
підприємства;

по-п'яте, сприяти єдності цілей та реалізації розроб-
леної стратегії використання ресурсного потенціалу зав-
дяки цілеспрямованому моніторингу діяльності підприє-
мства.

Література:
1. Бойко І.В. Збалансована система показників та її

роль в прийняті стратегічних управлінських рішень
[Текст] / І.В. Бойко // Економічні науки.   Серія "Облік
і фінанси". — 2011. — № 8. — Ч. 2.

2. Духонин Е.Ю. Управление эффективностью биз-
неса. Концепция Business Performance Management /
Е. Ю. Духонин [и др.]; под ред. Г.В. Генса. — М.: Альпи-
на Бизнес Букс, 2005. — 269 с.

3. Каплан Р. С., Нортон Д.П. Сбалансированная си-
стема показателей: От стратегии к действию / Р.С. Кап-
лан, Д.П. Нортон; пер. с англ. — М.: ЗАО "Олимп-Биз-
нес", 2003. — 304 с.

4. Кизим М.О. Збалансована система показни-
ків: [монографія] / М.О. Кизим, А.А. Пилипенко,
В.А. Зінченко. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2007. — 192 с.

5. Козак Н. Сбалансированная система оценочных
индикаторов как инструмент управления бизнесом
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
www.cfi n.ru/management/bsc2.shtml

6. Леденев Е.Е. BSC и EVA — конкуренты или союз-
ники? — Режим доступа: http:/ /www.cfin.ru/mana-
gement/controlling/bsc_eva.shtml

7. Ольве Нильс-Горан. Оценка эффективности де-
ятельности компании. Практическое руководство по
использованию сбалансированной системы показате-
лей/ Ольве Нильс-Горан, Рой Жан, Веттер Магнус.;



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

71

пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2004.
— 304 с.

8. Попов Д. Эволюция показателей стратегии раз-
вития предприятия // Управление компанией. — 2003.
— № 1.

9. Разработка сбалансированной системы показа-
телей: методика / Группа компаний "Современные тех-
нологии управления" [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: www. businessstudio.ru [Электронный ресурс].
— 2010. — Режим доступа: http://www.busines-
sstudio.ru/files/metodika_ razrabotka_sistemy_mene-
djmenta_kachestva.doc

10. Редченко К. EVAлюция сбалансированной сис-
темы показателей [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: http//www. cfin.ru/management/controlling/
evalution.shtml

11. Редченко К. Показательное несогласие: Balan-
ced Scorecard и Tableau De Bord [Электронный ресурс].
— Режим доступа: http://www.cfi n.ru Редченко К.
Показательное несогласие: Balanced Scorecard и
Tableau De Bord. // http://www.cfi n.ru

12. Руда Р.В. Збалансована система оцінки фінан-
сового потенціалу підприємства [Текст] / Р.В. Руда //
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізне-
су. — 2011. — №4 (16).

13. Федосеев А., Котельников И. Открывая новые
горизонты управления бизнесом: Сбалансированная
система показателей / А. Федосеев, И. Котельников
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
www.intalev.kz/library/articles/article.php?ID=5319

14. Хьюберт Рамперсад К. Универсальная система
показателей деятельности: Как достигать результатов,
сохраняя целостность / Хьюберт К. Рамперсад; пер. с
англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. — 352 с.

15. Янгель Д. Модель EVA: ориентация на стоимость
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
www.cfin.ru/management/strategy/classic/eva_mo-
del.shtml?printversion

16. Adams C., Roberts P. You Are What You Measure
(Manufacturing Eu-rope 1993, Sterling Publications Ltd,
1993), p. 504—507.

17. Maisel L.S., Performance measurement: the
balanced scorecard approach // Journal of Cost Mana-
gement, Vol. 6 No. 2, 1992, pp. 47—52.

18. McNair C.J. Do Financial and Nonfinancial Perfor-
mance Measures Have to Agree? / C.J. McNair, R.L. Lynch,
and K.F. Cross // Management Accounting. — 1990. —
Vol.5, № 11. — Р. 26—36.

References:
1. Boyko, I.V. (2011), "Balanced Scorecard and its role

in making strategic management decisions", Economics  A
series of Accounting and Finance, vol. 8, p. 2.

2. Dukhonin, E.J. (2005), Upravlenie jeffektivnost'ju
biznesa. Koncepcija Business Performance Management
[Performance Management. The concept of Business
Performance Management], Alpina Business Books,
Moscow, Russia.

3. Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (2003), Sbalansiro-
vannaja sistema pokazatelej. Ot strategii k dejstviju
[Balanced Scorecard. From strategy to action], Olimp-
Biznes, Moscow, Russia.

4. Kyzym, M.O. Pylypenko, A.A. and Zinchenko, V.A
(2007), Zbalansovana systema pokaznykiv : monografija
[Balanced Scorecard: Monograph], Inzhek, Kharkiv,
Ukraine.

5. Kozak, N. (2001), Balanced system of evaluation
indicators as a tool for business management, [Online],
available at: http://www.cfin.ru/management/
bsc2.shtml (Accessed 15.02.2014).

6. Ledenev, E.E. (2002), BSC and EVA - competitors
or allies?, [Online], available at: http://www.cfin.ru/
management/controlling/bsc_eva.shtml (Accessed
15.02.2014).

7. Olve, Nils-Goran Roy, Jan and Vetter, Magnus
(2004), Ocenka jeffektivnosti dejatel'nosti kompanii.
Prakticheskoe rukovodstvo po ispol'zovaniju
sbalansirovannoj sistemy pokazatelej, [Evaluating the
effectiveness of the company. Practical guide to using the
balanced scorecard], transl. from English, Williams,
Moscow, Russia.

8. Popov, D. (2003), Evolution of indicators of en-
terprise development strategies, Company Management,
vol.1.

9. Group of company "Modern Management Techno-
logies", (2010), Development of the Balanced Scorecard:
Methodology, [Online], available at: http://www.busi-
nessstudio.ru/files/metodika_razrabotka_sistemy_-
menedjmenta_kachestva.doc (Accessed 10.02.2014).

10. Redchenko, K. (2002), Demonstrative dis-
agreement: Balanced Scorecard and Tableau De Bord,
[Online], available at: http://www.cfin.ru (Accessed
12.02.2014).

11. Redchenko, K. (2002), EVA-lution of Balanced
Scorecard, [Online], available at: http//www.cfin.ru/
management/controlling/evalution.shtml (Accessed
10.02.2014).

12. Ruda, R.V. (2011), Balanced assessment of the
financial capacity of the company, Journal of Berdyansk
University of Management and Business, vol.4(16).

13. Fedoseev, A. and Kotelnikov, I. (2003), Opening
new horizons of business management: Balanced Sco-
recard, [Online], available at: http://www.intalev.kz/
library/articles/article.php?ID=5319 (Accessed
20.02.2014).

14. H'jubert Rampersad, K. (2004), Universalnaja
Sistema pokazatelei deiatelnosti: Kak dostigat rezultatov,
sohranjaia tselostnost, [Universal system performance:
How to achieve results, while maintaining the integrity],
Alpina Business Books, Moscow, Russia.

15. Jangel, D. (2002), Model EVA: value orientation,
[Online], available at: http://www.cfin.ru/mana-
gement/strategy/classic/eva_model.shtml (Acces-
sed 20.02.2014).

16. Adams, C. and Roberts, P. (1993), You Are What
You Measure, Sterling Publications Ltd, EU.

17. Maisel, L.S. (1992), "Performance measurement:
the balanced scorecard approach",  Journal of Cost
Management, Vol. 6, No. 2, 1992, pp. 47—52.

18. McNair, C.J. Lynch, R. L. and Cross, K. F. (1990),
"Do Financial and Nonfinancial Performance Measures
Have to Agree?", Management Accounting, vol. 5, no.11,
pp. 26—36.
Стаття надійшла до редакції 04.03.2014 р.



Інвестиції: практика та досвід № 7/201472

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ВСТУП
Інноваційний шлях є єдиною альтернативою розвитку

агропромислового виробництва та формування потенційно
конкурентоспроможної сфери.

З позицій інституціонально-еволюційного підходу роз-
виток інституту агроінновацій детермінується еволюційни-
ми механізмами спадковості, мінливості, добору, елементи
яких утворюють динамічну та поступальну складову функц-
іонування інституту. В умовах, коли інститут агроінновацій
продукує нові інновації і забезпечує розвиток агропромис-
лового виробництва на інноваційній основі, про що може
свідчити зростання обсягу інноваційної продукції та частки
підприємств, які займаються інноваційною діяльністю і впро-
ваджують інновації, отримують комерційну вигоду від зап-
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ровадження агроновацій, можна стверджувати про опти-
мальність наявного економічного інституту. Якщо ж оцінка
результатів функціонування еволюційного механізму мінли-
вості вказує на не ефективність існуючого інституту, то у дію
вступає динамічна складова добору — державне регулю-
вання. В разі його адекватності інститут повертається до
оптимального стану, де діють всі еволюційні механізми і ре-
алізується головна мета його створення — інноваційний
розвиток агропромислового виробництва. Визначальною
складовою еволюційного розвитку інституту агроінновацій
є поступальна основа добору. Разом з тим, його друга скла-
дова через реалізацію інструментів державного регулюван-
ня здатна підсилювати чи послаблювати інноваційну ак-
тивність.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Методологія інституціонально-еволюційного підходу

розвивалась дослідженнями представників інституціоналі-
зму та еволюційного підходу, і, тільки виділення одиниці
селекції — інституту, сприяло поширенню неортодоксаль-
ної методології в дослідженнях проблем інноваційного роз-
витку. Засади еволюційного і інституціонального підходів
були сформовані працями таких вчених, як Т. Веблен, В.
Вишневський, В. Дементьєв [1], В. Маєвський [3], В. Мака-
ров [4], Г.Менш[15], Р. Нельсон [16], С. Уінтер [7], Й. Шум-
петер [14]. Найбільшого поширення інституціонально-ево-
люційний аналіз набув в працях Р. Нельсона та С. Уінтера, а
в аграрній сфері елементи інституціонально-еволюційного
аналізу використовували Л. Курило, П. Саблук, М. Малік, С.
Тивончук, О. Шпикуляк [2; 5].

У той же час, низька інноваційна активність агровироб-
ників, необхідність визначення чинників стимулювання інно-
ваційного процесу в агропромисловому виробництві, пошук
шляхів виходу з "інституціональної пастки", що склалася і
перешкоджає інноваційному розвитку агропромислового
виробництва, — зумовлює подальше використання інститу-
ціонально-еволюційного аналізу для розв'язання зазначе-
них проблем.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даної статті є інституціонально-еволюційний

аналіз агроінновацій, виявлення чинників, які перешкоджа-
ють роботі еволюційних механізмів інституту, обгрунтуван-
ня елементів еволюційного механізму добору, які здатні
активізувати інноваційний розвиток агропромислового ви-
робництва.

РЕЗУЛЬТАТИ
Загальним "фоном" рутинізації інноваційних процесів

стали організаційно-правові зміни в аграрній сфері. Так
складний період ринкових трансформацій супроводжував-
ся деконцентрацією та скороченням обсягів сільськогоспо-
дарського виробництва. У трансформаційний період більш
адаптивними до змін виявилися малі господарства населен-
ня, частка продукції яких в загальній її сумі зросла з 29,6 %
до 61,6 %. Але з початку століття великі підприємства по-
ступово відновлювали свій статус лідерів (52% всієї про-
дукції аграрної галузі у 2011 р.) [8, с. 22]. Так серед суб'єктів
аграрного підприємництва в Україні налічувалось (на кінець
2011 р.) 14,6 тис. сільськогосподарських підприємств (на
кожне з них припадало 1,4 тис. га сільськогосподарських
угідь і 6,6 млн грн. виручки від реалізації продукції) та 41,5
тис. фермерських господарств із середньою площею 106 га
сільськогосподарських угідь та виручкою в 360 тис. грн. На
кінець 2012 р. кількість фермерських господарств скороти-
лась до 40,7 тис., а сільськогосподарських підприємств зрос-
ла до 15, 1 тис. [9, с. 51].

Загальною тенденцією сучасного етапу розвитку агро-
промислового виробництва стала концентрація аграрного
виробництва, встановлений прямий зв'язок розмірів по-
сівних площ з їх продуктивністю (на що впливає економіч-
ний і технологічний потенціал підприємства), а також обсягів
продажу сільськогосподарської продукції та рентабельні-
стю і продуктивністю. Спроби залучити у сільське господар-
ство реального інвестора призвели до формування нового
корпоративного аграрного устрою, як специфічного поряд-
ку організації великомасштабного аграрного виробництва
на основі концентрації землі, горизонтальної і вертикаль-
ної інтеграції виробництва у агрохолдингах [11, с.14]. В умо-
вах сьогодення корпоративний сектор в агропромисловому
виробництві представлено потужними горизонтально та вер-
тикально інтегрованими структурами, що мають високий
рівень капіталізації і здатні дозволити собі інновації. Агро-
холдинги у сільському господарстві почали діяти виключно

як бізнесові структури, головна мета яких полягає в примно-
женні власного капіталу за рахунок прибутків і надприбутків
у вигляді ренти.

Доступ малих господарств до ринків сільськогоспо-
дарської продукції, засобів виробництва і виробничих по-
слуг залишається ускладненим через монополізацію каналів
просування відповідних товарів посередницькими структу-
рами. Засоби ж державної підтримки — бюджетні субсидії,
кадрове забезпечення, інноваційна підтримка, дорадницькі
послуги, кредитні ресурси є майже недоступними для цих
господарств, оскільки вони, або не включаються до числа
отримувачів відповідних благ і послуг, або механізми отри-
мання останніх є для них занадто складними [11, с. 22].

Якщо звернутись до першої стадії інноваційного про-
цесу — створення інновацій, то основним продуцентом аг-
роновацій в сучасних умовах залишається НААН. У системі
НААН в кожній області й АР Крим з 1998 р. створені центри
наукового забезпечення агропромислового виробництва,
які мають об'єднувати діяльність наукових, освітніх, впро-
ваджувальних установ регіону, тобто конкретно займатися
питаннями інноваційного розвитку АПК. Але тільки в останні
роки активізовано діяльність відповідних центрів, що мають
стати головними операторами НААН на наукоємному рин-
ку в аграрній сфері регіонів. З 2012 року в мережі академії
функціонують 7 зональних науково-інноваційних центрів:
Кримський, Північно-степовий, Південно-степовий, Лівобе-
режно-лісостеповий, Правобережно-лісостеповий, Пол-
іський і Карпатський. Провідними у центрах визначено кон-
кретні наукові установи НААН з високим науковим потенц-
іалом. Саме вони мають здійснювати наукове забезпечення
АПВ за територіальним принципом. У кожній з цих установ
сформовані підрозділи з організації науково-інноваційної
діяльності. Але поки що дієвих практичних результатів від
цієї роботи не отримано.

Координація розробок і реалізація регіональних галу-
зевих та комплексних програм інноваційного розвитку аг-
ропромислового виробництва має слугувати широкомасш-
табному впровадженню перспективних для кожного регіо-
ну наукових розробок і забезпечувати функціонування та
розвиток науково-технологічної системи: "науково-мето-
дичні центри НААН — зональні науково-інноваційні центри
— регіональні центри наукового забезпечення АПВ — аг-
роформування". Необхідно констатувати, що серед пріори-
тетних напрямів наукових розробок отримали поширення
фундаментальні дослідження (створення нових сортів, ме-
тодів та теорій) та розробки в сфері раціонального приро-
докористування (нові види техніки, технологій, вироби та
матеріали). Не набули поширення розробки в сфері інфор-
маційних і комунікаційних технологій, нові технології проф-
ілактики та лікування найпоширеніших захворювань, нові
речовини і матеріали, енергоефективні технології і проце-
си. Разом з тим, не всі створені продукти і технології були
впроваджені і стали інноваціями.

Відносно другої стадії інноваційного процесу, необхід-
но визнати, що внаслідок слабкої взаємодії між етапами
інноваційного процесу не знайшов свого належного поши-
рення трансфер технологій в Україні, новації, у вигляді ство-
рених вченими нових сортів, гібридів не завжди швидко пе-
ретворюються у реальні об'єкти ринку. Агропромислове
виробництво не отримавши широкого застосування техно-
логій втрачає можливості реалізації інноваційного розвит-
ку і спирається переважно на екстенсивні фактори.

Достатньо гострою, залишається проблема адаптації
наукових здобутків до потреб сільгоспвиробників, мотивації
до формування безпосередніх замовлень на впровадження
сортів, технологій чи інших наукових розробок та на ство-
рення брендів, посилення практичного і комерційного на-
прямку агроінноваційних розробок. Не дивлячись на опти-
містичні дані звітності, необхідно зауважити, що динаміка
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створення нових сортів і порід
тварин є спадною (табл. 1).
Вищенаведене дозволяє
стверджувати, що інновацій-
ний процес в АПВ України пе-
реважно "вкладається" в
лінійну чи лінійно-послідовну
модель інноваційного проце-
су, що були поширеними в
світі, ще в середині минулого
століття.

З огляду на необхідність
визначення напряму "дії" по-
ступальної складової механ-
ізму наслідування інституту
агроінновацій маємо конста-
тувати, що в сучасних умовах
інноваційні дослідження, і взагалі, інновації насамперед
здійснюють великі підприємства, що мають в якості майже
єдиного джерела інновацій власні фінансові ресурси і вже
застосовують альтернативні, екологобезпечні технологій
землеробства, займаються виробництвом органічної про-
дукції, використовують відходи основного виробництва.
Зрозуміло, що перспективні світові інновації і технології в
подальшому і будуть адаптуватися агровиробниками, а
саме біотехнологічні та екологічні інновації, при цьому ос-
новними напрямами досліджень стане стале водо- та енер-
гозабезпечення, землекористування й виробництво продо-
вольства, а також ефективне використання виробничих ре-
сурсів і відходів. Разом з тим, сьогодні, вітчизняні агрови-
робники, на відміну від світових, серед мотивів інновацій-
ної діяльності визначальним вбачають збільшення випус-
ку та підвищення конкурентоспроможності і в багатьох
випадках це досягається за рахунок зниження загального
рівня сталості аграрного господарювання та посилення
його структурних деформацій. Крім цього цілями впровад-
ження агроновацій визнаються оновлення застарілих ре-
сурсів і процесів; вихід на нові ринки або збільшення част-
ки ринку; зменшення затрат праці, матеріалів та енергії на
одиницю [13, с. 69—70].

Механізм мінливості інституту агроінновацій реалі-
зується в складних умовах технологічної відсталості, ско-
рочення наукового, інноваційного потенціалу агропромис-
лового виробництва та економіки в цілому. Ситуацію по-
гіршує й надмірне зростання видатків на утримання бізнесу
та державного бюрократичного апарату. Тобто в країні
підтримується так зване "збідніле економічне зростання"
[12, с. 34]. З огляду на сучасні реалії та світові тенденції інно-
ваційного розвитку, необхідно визнати, що поступальність
змін в інноваційній сфері буде формуватися під впливом
глобалізації, глобальної конкуренції, активізації міжнарод-
ного обміну технологіями, діяльності транснаціональних
корпорацій, що буде оптимізувати вітчизняних агровироб-
ників. Характер інноваційного розвитку в провідних краї-
нах підтверджує також обов'язкову наявність ефективної на-
уково-технологічної й промислової бази, що здатна стаб-
ільно генерувати інновації й трансформувати їх у продукти,
що користуються попитом.

Крім того, ускладнення інновацій, набуття ними міжга-
лузевого, міждисциплінарного характеру, що відповідно
робить інвестиції в них більш дорогими і ризикованими, —
змінює організаційний механізм реалізації інновацій, інфра-
структурне забезпечення інноваційного процесу та потре-
бує зміни підходів до системи трансферу інновацій [12, с.
35—36]. З одного боку, такий стан речей закріплює тенден-
цію до концентрації інновацій серед крупних агровироб-
ників, а з іншого, може поглибити спеціалізацію та збільшить
кількість структур, що займаються тільки певною стадією
інноваційного процесу.

Наслідком хреодизації інноваційних процесів у вітчиз-
няній економіці в цілому стала низька інноваційна активність
економічних суб'єктів, домінування в структурі інноваційних
витрат статті придбання готових машин, устаткування і про-
грамного забезпечення. Необхідно враховувати, що достат-
ньою умовою інноваційної діяльності та інноваційної актив-
ності в нашому статистичному обліку визначено, мінімаль-
ний рівень новизни, коли для того, щоб віднести якусь зміну
до "інновацій", достатньо визначити зміну "як нову для да-
ного підприємства". Тому за своєю суттю наведені статис-
тичні дані належать, радше, до квазіінновацій і говорять
лише про те, що в нашій економіці є щось схоже на інно-
вації й інноваційну активність, але не самі інновації у влас-
ному значенні цього слова. Дві третини так званої інновац-
ійної продукції, якою звітують вітчизняні товаровиробники,
— це продукція, нова лише для підприємства, тобто як така
інноваційною не є. Те, що ми записуємо в інновації, здеб-
ільшого — вже існуючі технології та продукти 20-річної та й
більше давності [2, с. 6].

В агропромисловій сфері сутуація значно гірша, чим у
промисловості. Так статистика інноваційної діяльності
сільскогосподарських підприємств відсутня, але за оцін-
ками експертів частка господарюючих суб'єктів у сільсько-
му господарстві, які впроваджували інновації не перевищу-
вала (на кінець 2011 р.) 4% [10, с. 100].

Хреодний ефект "закріпився" ще на початковій стадії
інноваційного процесу, його ознаками стали втрата пози-
тивної динаміки у формуванні і якісному оновленні інтелек-
туального капіталу; відсутність заходів державної політики,
спрямованих на регулювання формальних норм, які б спри-
яли поширенню інновацій. Про це свідчать наявні фінансові,
кадрові, організаційні проблеми.

ВИСНОВКИ
В аграрній сфері, поки що витрати рентного шляху

нижчі, оскільки інновації не поширені. Таку ситуацію мож-
на пояснити тільки наявністю діючих формальних і нефор-
мальних правил і норм, що забезпечили хреодизацію яви-
ща. Вважаємо, що такому стану сприяли наступні чинники:
відсутність ефективної законодавчої, правоохоронної, су-
дової влади, що дестабілізує бізнес і привносить свавілля;
закріплення асиметрії економічної влади. Надлишок влади
у одних суб'єктів закріплює їх монопольне становище,
відкриває можливості використання державної, правоохо-
ронної, кримінальної влади.

Отже, існуючий господарський порядок та наявні інсти-
тути відторгають інновації через високі витрати і низьку мо-
тивацію. Разом з тим, реалії доводять, що такий стан інно-
ваційного розвитку, або скоріш його відсутність є неприй-
нятним. Заниження цін на фактори виробництва порушує
умови відтворення ресурсів, необхідних виробництву. Так
через низьку заробітну плату існує дефіцит кваліфікованих

Таблиця 1. Динаміка кількості наукових і науково-технічних робіт, од.

Розраховано за: [6].

Показник 

Кількість виконаних наукових і науково-технічних робіт 

2005 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
2012 р. у % 

до 2005 р. 

Наукові і науково-технічні роботи, 

всього 

63926 54523 52037 52354 53190 83,2 

У т.ч. зі створення: 

нових видів виробів 

з них нових видів техніки  

 

6264 

 
3752 

 

6087 

 
2344 

 

6240 

 
2286 

 

6475 

 
2362 

 

6397 

 
2103 

 

102,1 

 
56,1 

Нових технологій 
з них ресурсозберігаючих 

5380 
 

2213 

5817 
 

2593 

5738 
 

2542 

5531 
 

2319 

5012 
 

2349 

93,2 
 

106,1 

Нових видів матеріалів 1163 1417 1419 1553 1342 115,4 

Нових сортів рослин, порід тварин 758 680 669 601 515 67,9 

Нових методів, теорій 5381 7514 7733 7692 7682 142,7 
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кадрів, готових до інноваційної діяльності. До того ж, гло-
балізаційні процеси, прогресивні зміни у світовій економіці
доводять безальтернативність інноваційного розвитку, його
меншу витратність, переваги якісних характеристик про-
дукції. Тобто інноваційний шлях є єдиною альтернативою
подальшого розвитку агропромислового виробництва. Але
для переходу до нього недостатнім є формування інновац-
ійної інфраструктури чи прийняття відповідної стратегії.
Необхідними є зміни: господарського порядку, який не
сприймає інновації; інституційних умов, які мали б форму-
вати мотиви до інновацій та забезпечувати умови отриман-
ня інноваційної ренти. Усунення свавілля з економічного
життя; відмова від рентного шляху отримання доходів; руй-
нування створеної інституційної пастки; звільнення від зас-
тарілих форм господарського життя; зміна структури сти-
мулів і мотивів; зміна інститутів, що обмежують і спрямову-
ють економічну поведінку, — надають шанс агропромис-
ловій сфері перейти до інноваційного розвитку, альтерна-
тиви якому не існує.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Мінливість і складність зовнішнього середовища

функціонування підприємств, глобальний характер
зовнішніх чинників впливу обумовлюють актуальність
передбачення та своєчасного впровадження якісних
змін на підприємствах. Нагальною проблемою для су-
часного підприємства є не хаотичне чи пасивне реагу-
вання на зовнішні збурення, а послідовне і цілеспрямо-
ване впровадження комплексу змін, оскільки мобіль-
ність і адекватність подібних дій визначають ефектив-
ність діяльності підприємства та його інші ринкові ре-
зультати. В таких умовах значимість проблеми розвит-
ку підприємства фокусується не просто на визначенні
сучасних економічних тенденцій і прогнозуванні май-
бутніх, але на виявленні закономірностей розвитку
підприємства.
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NATURE AND MODELS OF THE ENTERPRISE

Робота присвячена систематизації уявлень про розвиток підприємства та визначенню на-

прямів удосконалення концепції розвитку підприємства. На основі аналізу поглядів науковців

на окремі аспекти розвитку підприємства та комплексних уявлень у вигляді моделей розвитку

підприємства визначені спільні риси та сутнісні розбіжності відносно природи розвитку. В ро-

боті з'ясовано, що наявні підходи дозволяють на основі неструктурованого опису характерис-

тик підприємства оцінити фазу його розвитку, але не пояснюють напрям і природу розвитку.

Підкреслено необхідність теоретичного обгрунтування ендогенно-екзогенних чинників розвитку

підприємства на відміну від наявної практики узагальнення емпіричних даних. Обгрунтовано

потребу в синтезі теорії розвитку підприємства із загальнонауковими підходами про розвиток.

The paper is dedicated to systematize ideas about the enterprise development and identify

improvement of concept of enterprise development. Similarities and differences with respect to the

essential nature are identified by analyzing the views of scientists on certain aspects of the enterprise

development and complex concepts in a model of organization development. It is shown that the

existing approaches allow estimating stages of the enterprise development on the basis of

unstructured description of its characteristics, but do not explain the nature and direction of

development. The necessity for a theoretical justification of endogenous-exogenous factors of the

enterprise development as opposed to the current practice of summarizing empirical data is

emphasized. The need for the synthesis of theory enterprise development with general scientific

approach of development is justified.

Ключові слова: цілеспрямованість розвитку, філогенез, онтогенез, прогрес, еволюція, універсалізм.
Key word: purposeful development, phylogeny, ontogeny, progress, evolution, universalism.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розвиток підприємства в сучасній економіці дослі-
джується в межах різних теорій, тому варто вирізнити
наступні ракурси дослідження розвитку підприємства:

— у межах стратегічного управління підприємством,
коли розвиток розглядається як результат впроваджен-
ня цілеспрямованих послідовних змін на підприємстві з
метою ефективної адаптації до зовнішнього середови-
ща;

— у межах теорії криз і антикризового управління
підприємством, коли процес розвитку розглядається у
протиріччі з процесом функціонування підприємства, що
спричиняє настання криз;

— у межах еволюційної концепції підприємства,
коли розвиток підприємства досліджується у нерозрив-
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ному зв'язку підприємства з іншими представниками
популяції, обумовлюється реакцією на вплив внутрішніх
і зовнішніх сигналів та проявляється в "рутинах пошу-
ку";

— у межах теорій організаційних змін, організа-
ційного розвитку й життєвого циклу організацій, коли
шляхом дослідження індивідуального розвитку підпри-
ємств обгрунтовуються загальні закономірності роз-
витку соціальних організацій: стадії розвитку, чинни-
ки та прояви.

Узагальнюючи погляди економістів на розвиток
підприємства, можна сформувати загальний ракурс роз-
гляду цього процесу в економічних джерелах: розвиток
— процес змін на підприємстві, що супроводжується
зміною кількісних і якісних параметрів задля підвищен-
ня ефективності функціонування/опору зовнішньому
середовищу і/чи створення нових можливостей
(О.В. Раєвнєва [1, с. 108], О.В. Шубравська [2, с. 37],
В.С. Пономаренко, О.М. Тридід, М.О. Кизим [3, с. 62]).
Одночасно з тим, що існує достатньо узагальнена точ-
ка зору на поняття "розвиток підприємства", наявна
низка істотних розбіжностей в теорії розвитку підприє-
мства, зокрема:

— невизначеність щодо термінів трактування "роз-
виток підприємства" та "еволюція підприємства", які мо-
жуть розглядатися як тотожні чи різні (О.Л. Гапоненко,
А.П. Панкрухин [4], С.А. Гусев [5]); відповідна ситуація
склалася з термінами "організаційний розвиток" і "роз-
виток організації/підприємства" (Дж. Порас, П. Роберт-
сон [6], И.С. Чемезов [7]);

— неоднозначність у застосуванні способів виділен-
ня окремих видів розвитку підприємства та їх невід-

повідність вимогам до проведення класифікацій та ти-
пологій. Так, досліджуються та вважаються якісно
відмінними один від одного такі види розвитку під-
приємства як соціально-економічний розвиток (І.В. Тюха
[8], М.Є. Рогоза, А.І. Сененко [9]), стійкий розви-
ток (Е.Н. Кучерова, А. Ильин [10], А.Б. Вишнякова [11]),
стратегічний розвиток (Ю. Калініченко [12], І.Г. Соки-
ринська, О.В. Хохлова [13]), інноваційний розвиток (І.В.
Булава [14], О.Г. Кураленко [15]);

— наявність певних теоретичних протиріч у виді-
ленні таких різновидів розвитку підприємства як екстен-
сивний і інтенсивний, зовнішній і внутрішній, еволю-
ційний і революційний, регресивний і прогресивний
(О.Н. Сімченко, А.В. Дакус [16], Ю.С. Погорєлов [17],
О.В. Раєвнєва [1]), що проявляються як неузгодженість
між:

— процесами зростання (кількісні параметри) та
розвитку (якісні параметри), що загально прийнято роз-
глядаються як різні поняття;

— фазами процесу розвитку "еволюція" та "рево-
люція", що пов'язано з питанням об'єктивності наявності
криз У процесі розвитку підприємства;

— поняттями "розвиток", "прогрес" і "регрес", оскіль-
ки поняття "розвиток" за одними джерелами розгляда-
ється як синонім поняття "удосконалення", тобто пов'я-
заний з прогресом, а за іншими джерелами розвиток
включає і прогрес, і регрес [18, с. 581—590];

— між зовнішнім і внутрішнім середовищем, що по-
в'язано з питанням закритості/відкритості об'єктів і не-
можливості ізольованого розвитку;

— відокремленість дослідження розвитку підприє-
мства та економічного розвитку національного госпо-
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Рис. 1. Характеристика моделі розвитку підприємства Глазла — Лівехуда
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дарства та світового суспільства (У. Ростоу [19], Й. Шум-
петер [20] та ін.), хоча згідно з ієрархічним порядком
побудови об'єктів реальності розвиток об'єкта та роз-
виток його елементів знаходяться у нерозривному зв'яз-
ку.

Визначення спільного та розбіжностей у погля-
дах різних авторів на зміст розвитку підприємства
не є об'єктивною підставою для формування пев-
ної наукової позиції. Тому незважаючи на досить
широкий спектр досліджень в напрямі розвитку
підприємства існує об'єктивна потреба у аналізі та
систематизації уявлень про природу розвитку підпри-
ємства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
З'ясування природи розвитку підприємства потре-

бує аналізу не окремих аспектів розвитку, а цілісних
концепцій розвитку підприємства, в яких комплексно
відображається зв'язок між ключовими аспектами роз-
витку: прогресом і регресом, еволюцією та революцією
і т.д. Метою роботи є систематизація уявлення про роз-
виток підприємства та визначення напрямів удоскона-
лення концепції розвитку підприємства. В роботі вико-
ристані методи: порівняння, узагальнення, каузальний.
Методологія дослідження базується на поле-об'єктно-
му підході.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Обгрунтований аналіз поглядів на природу розвит-

ку підприємства потребує більш детального відображен-
ня характеру процесу розвитку підприємства, а саме:
чинників, внутрішніх параметрів, траєкторії, основних
етапів. Ці сутнісні характеристики процесу розвитку
підприємства комплексно відображаються в моделях

розвитку підприємства. Серед актуальних на сьогодні в
економічні науці моделей розвитку підприємства мож-
на відмітити моделі Лівехуда — Глазла [21], Л. Грейне-
ра [22], І. Адизеса [23], К. Грейвза [24]. Наведемо та
порівняємо їхні сутнісні характеристики.

Фундаментальним принципом, що лежить в основі
моделі Глазла — Лівехуда [21], є принцип органічного
розвитку, який стверджує, що людина та підприємство
розвиваються за одними і тими же законами, що ма-
ють біологічне підгрунтя. Підприємство в цій моделі
включає три підсистеми: техніко-інструментальну, соц-
іальну та культурну, які характеризуються ідентичні-
стю підприємства, політикою, структурою, персона-
лом, функціями, організацією та фізичними засобами.
Розвиток підприємства відбувається через чотири ос-
новні фази: піонерську, диференціації, інтеграції та
асоціації, змінювання яких є наслідком подолання
відповідних криз кожної попередньої фази (рис.1).
Криза як протистояння прогресивних і регресивних сил
є обов'язковою умовою розвитку підприємства. Зоб-
раження моделі розвитку в координатній площині ус-
кладнюється уточненням координат, оскільки в кожній
фазі розвитку актуалізуються різні підсистеми
підприємства й змінюється характер їхніх ключових ха-
рактеристик. Досить детальний, хоча не структурова-
ний опис фаз розвитку дозволяє ідентифікувати
підприємства на практиці. Однак модель має незакін-
чений характер, що не дозволяє визначити мету роз-
витку підприємства. Також не передбачаються умови
та відповідні фази руйнування підприємства.

Модель Л. Грейнера [22] базується на п'яти компо-
нентах: вік підприємства, розмір підприємства (обсяги
продаж, чисельність персоналу), стадії розвитку (посту-
пового зростання), стадії революції (скачко подібні
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Рис. 2. Принципова схема розвитку підприємства в моделі Грейнера
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швидкі зміни), темп зростання промисловості. Критич-
на задача управління підприємством на кожному етапі
розвитку — сформувати набір організаційних методів,
адекватних ситуації. Швидкість змін обумовлюється
темпами зростання галузі промисловості, до якої відно-
ситься підприємство. В моделі виділяється п'ять стадій,
причому кожна стадія — це ефект попередньої стадії і
причина наступної (рис. 2). Розвиток підприємства в мо-
делі Грейнера має нескінченний характер і обумовле-
ний внутрішніми проблемами підприємства, що виника-
ють внаслідок збільшення його розмірів, тобто має ен-
догенний характер.

Модель розвитку підприємства І. Адізеса [23] також,
як і модель Глазла — Лівехуда, реалізує принцип орга-
нічного розвитку, але акцентує увагу на інших аспектах,
а саме, передбачає два принципово різні процеси жит-
тєдіяльності підприємства — зростання і старіння, які

протікають у десять етапів (рис. 3). Однак старіння є нео-
бов'язковим після настання фази "Стабільність", а за-
лежить від поведінки підприємства (однак модель не
описує характеристики такої поведінки). На шляху жит-
тєвого циклу підприємство зустрічається з труднощами
внаслідок невідповідності інструментів управління (які
застосовуються) стану підприємства, що проявляються
в "організаційних хворобах", а можуть приймати харак-
тер "організаційної патології", коли самостійно виріши-
ти проблеми підприємство не здатне. Адізесом виді-
ляється два ключових внутрішніх параметра, важливих
для життєдіяльності підприємства — гнучкість і конт-
рольованість. Задачі підприємства на кожній фазі сво-
го життєвого циклу відображаються через чотири
функції:

— у короткостроковій перспективі: задоволення по-
треб (умовна позначка — Р), що забезпечує функціо-
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Таблиця 1. Характеристика етапів розвитку підприємства в моделі К. Грейвза

Складено за даними [24—25].
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нальність і продуктивність підприємства, та адміністру-
вання (умовна позначка — А), спрямоване на система-
тизацію та ефективність;

— у довгостроковій перспективі: підприємництво
(умовна позначка — Е), що забезпечує продуктивність і
проактивність, та інтеграція (умовна позначка — І), спря-
мована на цілісність і ефективність.

Перевагою моделі Адізеса є достатньо деталізо-
ваний процес життєдіяльності підприємства та варіа-
тивність розвитку (хвороби та паталогії). Однак роз-
виток підприємства відбувається у відриві від пара-
метрів зовнішнього середовища та галузевих характе-
ристик.

Підхід К. Грейвза (спіральна модель розвитку чи
спіральна динаміка), розвинутий надалі Д. Беком, К.
Кованом, К. Уілбером і Н. Тодоровіч, базується на роз-
витку цінностей підприємства, що є відображенням мо-
тивації працівників. Згідно цього підходу [24—25]
цінності підприємства можна охарактеризувати залеж-
но від прояву правил, норм і принципів внутрішньої взає-
модії на підприємстві (табл.1). Спіральна модель роз-
витку підприємства — це багаторівнева модель, в якій
кожен рівень не заперечує попередній, а включає його,
відображаючи зростання складності підприємства, та
має нескінченний характер. Розвиток підприємства
відбувається по подвійній спіралі: зовнішня спіраль —
це історичні особливості середовища підприємства, в
якому воно функціонує, а внутрішня — це індивідуальні
особливості підприємства, "колективний інтелект", що
визначають специфіку адаптації.

Безсумнівною перевагою моделі Грейвза є контекст
розгляду розвитку підприємств як соціальних органі-
зацій, однак для чіткої та обгрунтованої ідентифікації
стану підприємства необхідна структуризація "мемів"
(способів сприйняття дійсності) на якісні складові, що
відображають діяльність підприємства, та визначення
мети розвитку.

Здійснюючи підсумкове порівняння моделей за до-
помоги таблиці 2 та враховуючи результати аналізу мо-
делей розвитку підприємства інших авторів [26—27], ми
прийшли до наступних висновків:

1. Моделі розвитку можна поділити на два типи: одні
моделі розглядають лише позитивні якісні зрушення у
складі та структурі підприємства (наприклад, модель

Грейнера), інші моделі (моделі життєвого циклу) вклю-
чають два процеси — розвиток як позитивні якісні зміни
та старіння як негативні якісні зміни (наприклад, модель
Адизеса). На нашу думку, в основі таких позицій лежать
різні погляди на наступні положення:

— старіння та смерть — результат крайньої невідпо-
відності підприємства умовам середовища (патологія)
чи природний процес;

— індивідуальний розвиток підприємства (онтоге-
нез) — це рекапітуляція історичного популяційного роз-
витку (філогенезу), чи філогенез є послідовністю онто-
генезів.

2. Моделі розвитку підприємства пропонують різну
кількість основних фаз в життєдіяльності підприємства.
Це пов'язано не лише з різною деталізацією процесу,
але й з різною аргументацією причин, параметрів і чин-
ників розвитку. Однак жодна модель для визначення
комплексу якісних параметрів підприємства, характери-
стика яких дозволить оцінити стан підприємства, не за-
стосовує теоретичне обгрунтування. Основним методом
формування моделей розвитку підприємства є узагаль-
нення емпіричних даних з відповідними обмеженнями
цього методу.

Таким чином, спосіб обгрунтування сучасних моде-
лей розвитку підприємства як узагальнення емпіричних
даних утворює обмеження в ідентифікації та прогнозу-
ванні стану підприємства, оскільки скеровуються мину-
лими та поточними досягненнями підприємств, не де-
монструючи розуміння цілеспрямованості розвитку.
Тобто наявні моделі розвитку підприємства демонстру-
ють фази протікання процесу розвитку, однак не дають
відповідь "чому?" та "яким чином?" відбуваються ці
зміни на підприємстві. Тому для забезпечення повноти
опису розвитку підприємства необхідне обгрунтування
відповідних вимог до розвитку як процесу, а для обгрун-
тованості сутнісного наповнення поняття "розвиток
підприємства" існує потреба у визначенні й перенесенні
на розвиток підприємства універсальних закономірно-
стей процесу розвитку.

ВИСНОВКИ
Сучасна теорія розвитку підприємства має фраг-

ментарний характер і містить низку сутнісних розбіж-
ностей у поглядах авторів на послідовність і зміст фаз

Таблиця 2. Порівняння моделей розвитку підприємства
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розвитку, траєкторію розвитку, причини та чинники.
Наявні моделі розвитку акумулюють уявлення в еко-
номічній теорії про процес розвитку підприємств, доз-
воляють ідентифікувати з різною ступенем глибини
проблеми сучасних підприємств, але не пояснюють
природу розвитку, унеможливлюючи досягнення
підприємствами самоактивації та самопрограмування.
Аналіз показав, що вирішення розбіжностей в моде-
лях розвитку підприємства та виявлення закономірно-
стей процесу розвитку вимагають вирішення таких ди-
лем, як цілеспрямованість чи нескінченність процесу
розвитку; ендогенний чи екзогенний характер; детер-
мінованість чи варіативність фаз розвитку; індивіду-
альність розвитку окремого підприємства чи істо-
ричність і т.д. Зважаючи на визначені недоліки, напря-
ми удосконалення сучасної теорії розвитку підприєм-
ства ми вбачаємо, по-перше, в проведенні структурно-
функціонального аналізу діяльності підприємства та
обгрунтуванні якісних параметрів, що описують його
поведінку, по-друге, в синтезі теорії розвитку підприє-
мства/організації з уявленнями про розвиток в інших
наукових галузях з виявленням універсальних і специ-
фічних рис розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У вітчизняній економічній науці проблеми ціноутворен-

ня на освітні послуги набули своєї актуальності в процесі пе-
реходу до ринку і сьогодні є особливо важливими у зв'язку з
комерціалізацією освіти на всіх рівнях. Варто зауважити, що
до початку ринкової трансформації питання про ціну на освітні
послуги для населення фактично не виникало, оскільки вик-
лючним правом надання цих послуг володіла держава. В умо-
вах формування ринку освітніх послуг питання ціноутворен-
ня стає досить актуальним. Особливо якщо взяти до уваги,
що сьогодні в сфері цін на освітні послуги відсутня економіч-
на обгрунтованість. У результаті цього складається ситуація,
яку російський дослідник Єгоршин А.П. охарактеризував на-
ступним чином: "Тут можна спостерігати все: демпінгові ціни,
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обман споживачів послуг, завищені витрати, надприбутковість
окремих програм, збитки слабких навчальних закладів, знач-
ну диференціацію якості навчання при однаковій його вар-
тості, "зняття вершків" та перекачування грошей з філіалів у
столичні вузи, фінансові піраміди тощо" [3, с. 455].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

З огляду на це проблеми ціноутворення на ринку освітніх
послуг є об'єктом дослідження таких вітчизняних дос-
лідників, як Т. Боголіб, О. Кратт, М. Матвіїва, В. Огаренко,
Т. Фінікова. Проте, на наш погляд, є необхідність подаль-
шого дослідження процесу ціноутворення на освітні послу-
ги, особливо в державних вищих навчальних закладах.



Інвестиції: практика та досвід № 7/201484

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою нашого дослідження є визначення основних ме-

тодів ціноутворення на освітні послуги державних вищих
навчальних закладів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Передусім зазначимо, що ціноутворення в державних
ВНЗ відрізняється від аналогічного процесу в комерційних
освітніх структурах. Це пов'язано з тим, що, по-перше,
більшість державних ВНЗ мають міцну матеріально-техніч-
ну базу та розвинуту соціальну інфраструктуру, що потре-
бує значних витрат на їх утримання, які повинні враховува-
тись при ціноутворенні.

По-друге, програми вищої професійної освіти реалізу-
ються, як правило, спільно для студентів державної та кон-
трактної форм навчання. В умовах дефіциту бюджетного
фінансування частину витрат на навчання студентів держ-
замовлення вузи вимушені перекладати на студентів, що
навчаються за контрактом.

По-третє, при ціноутворен,ні державні вищі навчальні
заклади дотримуються нормативів, передбачених бюдже-
том.

Як свідчить практика, при ціноутворенні ВНЗ викорис-
товують витратні методи та методи орієнтовані на спожива-
ча, конкурентів і корисність продукту. Найпростішим мето-
дом ціноутворення на ринку освітніх послуг є витратний, який
базується на розрахунку собівартості освітньої послуги,
збільшену на заплановану норму прибутку. Нагадаємо, що
розрахунок собівартості (С) здійснюється за формулою:

С=М+А+З+О+Н (1).
де М — вартість матеріалів та сировини;
А — амортизаційні відрахування;
З — заробітна плата (основна і додаткова);
О — обов'язкові нарахування на заробітну плату;
Н — накладні витрати [3, с. 458].
Усі ці дані містяться в бухгалтерському балансі та мо-

жуть бути використані, з поправкою на плановий коефіцієнт
інфляції, для розрахунку собівартості.

Витратний метод, на думку багатьох вчених, має певні
переваги перед іншими. Серед них варто назвати те, що
витратне ціноутворення спирається на доступні дані і спро-
можне забезпечити приблизно однакові ціни на освітні
послуги в усіх ВНЗ. Крім того цей метод є надійним і для
продавця, і для покупця: при зростанні попиту покупець
захищений від спроб продавця "взяти з нього зайве", а
продавці завжди зможуть гарантовано повернути вкладені
капітали [1, с. 223].

Однак витратний метод має і деякі недоліки. Одним з
них є те, що він практично не враховує рівень попиту та ігно-
рує вплив цін конкурентів на попит. При цьому цінова кон-
куренція між продуцентами мінімальна. Водночас при зас-
тосуванні витратного методу ціноутворення виникають певні
колізії щодо норми прибутку, що планується. Якщо в якості
бази для її обрахунку приймається повна собівартість, то
навчальний заклад буде зацікавлений у зростанні собівар-
тості для збільшення маси прибутку. Якщо ж в якості бази
береться якийсь компонент собівартості, то аналогічна про-
блема виникає по відношенню до цього базового компонен-
ту [1, с. 224].

До цього слід додати, що ринок освітніх послуг — ри-
нок недосконалої конкуренції і сам не може виявити справ-
жню ціну більшості освітніх послуг. А тому доцільно вико-
ристовувати нормативні ціни, розраховані за типовими ме-
тодиками з використанням науково-обгрунтованих норма-
тивів, що визначають витрати суспільно-необхідних ресурсів
для виробництва освітніх послуг.

Метод розрахунку нормативної собівартості ос-
вітніх послуг розробили російські дослідники Попов

Є.М. та Євстигнєєва Т.А. Нормативну ціну (Ц) підготов-
ки фахівця і-тої спеціальності вони визначають за фор-
мулою:

Ці=С
і
+(р*З

і
)/100, (2),

де С
і
 — повна нормативна собівартість підготовки спе-

ціаліста;
З

і
 — основна заробітна плата, що є однією зі складо-

вих собівартості;
р — норматив рентабельності до основної заробітної

плати [4, с. 44].
Автори методики рекомендують норматив рентабель-

ності встановлювати на рівні 50% для всіх навчальних зак-
ладів незалежно від їх профілю і місця в системі безперер-
вної освіти. Проте, як нам думається, подібне вдосконален-
ня витратного методу не позбавляє його недоліків, адже
система ціноутворення залишається жорстко централізова-
ною, відповідно і ціновий механізм не може слугувати при-
роднім регулятором попиту та пропозиції. Крім того, при
формуванні ціни не враховуються індивідуальні якості ви-
пускника, дефіцитність його спеціальності. Причому, фор-
муючи ціну, вищі навчальні заклади виходять з того, що по-
купці завжди погодяться покрити всі його витрати. Але ж в
дійсності такого не буває.

Різновидом витратного методу є метод маржинальних
витрат, при якому ціна встановлюється як сума змінних вит-
рат на одиницю об'єму послуги, постійних (фіксованих) вит-
рат та прибутку, тобто

Ц=ЗВ+(ФВ+П), (3),
де Ц — ціна на освітні послуги даного навчального зак-

ладу;
ЗВ — змінні витрати навчального закладу на одиницю

обсягу його послуги;
ФВ — постійні (фіксовані) витрати навчального закла-

ду;
П — прибуток [3, 459].
Перевагами даного методу ціноутворення є повне по-

криття фіксованих витрат та забезпечення цільового при-
бутку. Недоліком — неоднозначність класифікації витрат на
постійні та змінні.

Принципово інший підхід порівняно з витратним ме-
тодом ціноутворення покладено в  основу методу
"відчутної корисності". Основною домінантою визна-
чення ціни в цьому випадку є оцінка інтегральної ко-
рисності послуги потенційним споживачем. Визначен-
ня ціни в цій ситуації починається з виявлення потреб
та оцінок співвідношення між ціною та цінністю освіт-
ньої послуги [6, с. 125].

Однак застосування методу "відчутної корисності" на
ринку освітніх послуг пов'язане з певними труднощами: по-
тенційні споживачі не можуть в більшості випадків об'єктив-
но оцінити корисність освітньої послуги через специфічні
особливості останньої — непостійності якості, невідчут-
ності. В умовах недостатньої компетенції споживачів час-
то проявляється ефект "оцінки якості через ціну", тобто
споживач приймає рішення про купівлю чи не купівлю
освітніх послуг виходячи з ціни на послуги (чим дорожча
вартість навчання, тим кращий рівень послуг). Дуже важ-
ливим в даній ситуації є імідж навчального закладу, його
престиж в регіоні.

Методи, орієнтовані на конкурентів, спираються на
аналіз цін інших вищих навчальних закладів. У цьому випад-
ку навчальний заклад орієнтується не на витрати та попит, а
на ціни конкурентів. Зрозуміло, що застосування цих ме-
тодів, ускладнене при диференціації освітніх послуг. Також
слід зауважити, що чим більша частка ринку належить ВНЗ,
тим менше йому потрібно орієнтуватися на ціни конкурентів
[5, с. 45].

Згадані методи приваблюють своєю простотою —
немає необхідності утримувати досвідчених спеці-
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алістів для професійної оцінки витрат та можливого
попиту.

В залежності від конкурентної ситуації на ринку освітніх
послуг навчальні заклади можуть обирати різні методи цієї
групи: орієнтацію на середньоринкові ціни, орієнтацію на
цінового лідера і ціновий картель.

В останньому випадку мова йде про згоду конкуруючих
продуцентів освітніх послуг встановити єдині ціни.

Незважаючи на всі переваги даної групи методів ціно-
утворення (простота, оперативність, врахування ринкової
ситуації) використовувати лише їх, на нашу думку, недо-
цільно. Паралельно обов'язково необхідно аналізувати со-
бівартість освітніх послуг та співставляти її з ринковими ціна-
ми.

Безумовно, державні ВНЗ по різному формують свої
ринкові стратегії в галузі ціноутворення. Проте ми наголо-
шуємо на тому, що автономне використання якогось одно-
го методу є неефективним. Концептуально схема ціноутво-
рення, на нашу думку, може виглядати наступним чином: на
основі аналізу попиту визначається базова ціна на освітні
послуги; ця ціна співставляється з цінами конкурентів на
аналогічні освітні послуги та корегується за необхідністю.
Паралельно на основі прийнятого нормативу рентабельності
визначається ціна витратним методом. Витратна ціна в про-
цесі ціноутворення виступає в якості обмеження, тобто за
умови фіксованої собівартості вона є нижнім порогом ціни
освітніх послуг [2].

Поетапно пропонований алгоритм виглядає наступним
чином: формулювання цілей ціноутворення, аналіз
місткості ринку, розрахунок собівартості освітніх послуг,
визначення "витратної" ціни освітніх послуг на основі об-
рахованої інтегральної собівартості за встановленого нор-
мативу рентабельності (визначається нижня межа ціни, за
яку навчальний заклад може продати освітні послуги),
аналіз цін на аналогічні освітні послуги ВНЗ-конкурентів,
співставлення цін, обрахованих витратним методом та цін
ВНЗ-конкурентів, корегування ціни, адаптація ціни до ре-
альних умов. На останньому етапі формується система зни-
жок та націнок. На практиці застосовуються наступні види
знижок:

— при сплаті за весь строк навчання чи декілька курсів;
— при укладанні договору з великим корпоративним

клієнтом;
— при навчанні співробітників вузу чи членів їх сімей;
— при навчанні студентів з малозабезпечених сімей

тощо.
Націнки застосовуються при реалізації індивідуальних

планів та графіків навчальної роботи, при цільовій спеціал-
ізованій підготовці на замовлення корпоративних клієнтів
тощо.

На цьому ж етапі формується механізм компенсації
втрат від інфляції. Слід зазначити, що проблема враху-
вання інфляції в ціноутворенні — одна з принципових для
трансформаційного періоду. Корегування цін на освітні
послуги в умовах високого рівня інфляції не може
здійснюватись з використанням єдиного інтегрального ко-
ефіцієнта, оскільки витрати на освітні послуги багатоком-
понентні і різною мірою піддаються впливу інфляції.
Структура собівартості освітніх послуг, як і норма запла-
нованого прибутку, неминуче стають в цьому разі пред-
метом взаємної уваги обох сторін (продавця та покупця).
Щоб визначити загальний рівень збільшення ціни в умо-
вах інфляції, ми пропонуємо спочатку встановити окремі
індекси зростання цін на окремі складові собівартості, а
також на прибуток, а після цього "зважити" їх, тобто вра-
хувати частку всіх цих складових в загальній ціні освітніх
послуг [1, с. 249].

При відносно коротких періодах надання освітніх по-
слуг для спрощення розрахунків і за умови значної частини

передплати можна індексувати лише ті витрати, що безпо-
середньо пов'язані з забезпеченням надання цих послуг.
Вони, як правило, становлять приблизно 80% собівартості
освітніх послуг.

ВИСНОВКИ
Таким чином, ринковий підхід до ціноутворення на

освітні послуги робить явно недостатніми розрахунки ціни,
враховуючи вузівську собівартість послуг і фіксований
розмір прибутку. Визначальними чинниками стають перспек-
тивні вигоди (ефект) від результатів навчання і витрати спо-
живачів, вартість створення умов для освітнього процесу і
реалізація набутого освітнього потенціалу. Ці витрати вклю-
чаються в поняття ціни споживання освітніх послуг і розгля-
даються під кутом зору ефективності інвестицій в людський
капітал. Складність кількісного визначення ступеня впливу
різних чинників заважає створенню чіткої формули, за якої
можна було б визначити ринкову ціну освітніх послуг. Од-
нак, запропонований підхід до ціноутворення дозволить
встановлювати оптимальну ціну на освітні послуги, яка буде
прийнятною як для споживачів, так і для вищого навчально-
го закладу.
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FEATURES LABOR EVALUATION OF MANAGEMENT PERSONNEL OF ORGANIZATIONS

У статті узагальнено особливості оцінювання праці управлінського персоналу організацій з огляду на
те, що від професіоналізму та кваліфікації даних працівників залежить кінцевий результат функціонуван-
ня всього підприємства.

При цьому зазначено, що особливого значення набуває така оцінка в одній із найдинамічніших сфер
національної економіки, з точки зору швидкості зростання, — інформаційно-телекомунікаційній.

У роботі наведено аналіз сучасного ринку послуг зв'язку і обгрунтовано, що одним із перспективних та
конкурентоспроможних його сегментів є ринок послуг телекомунікацій з використанням радіотехнологій
— ринок послуг мобільного зв'язку.

Авторами зроблено висновок про те, що ринок послуг мобільного зв'язку залишається насиченим, з
високим рівнем конкуренції, що змушує функціонуючі на ньому організації розширювати спектр послуг і
запроваджувати інноваційні технології.

У роботі проаналізовано та узагальнено підході до оцінювання праці управлінських працівників про-
відних компаній даного ринку таких, як ПрАТ "Київстар", ПрАТ "МТС" та ТОВ "Астеліт". На прикладі досві-
ду даних компаній авторами статті зроблено висновки про певні особливості оцінювання праці управлі-
нського персоналу організацій, що неминуче позначається на якості прийнятих управлінських рішень.

This paper summarizes the features of the evaluation work management personnel of organizations in view of
the fact that the professionalism and qualifications of employees data depends on the end result of the operation
of the enterprise.

Thus, it is stated that special importance such an assessment in one of the most dynamic sectors of the
national economy in terms of growth rate — information and telecommunications.

This paper presents an analysis of modern communication services market and proved that one of the
promising and competitive segments of its telecommunications services market is the use of radio technology
— the market of mobile services.

The authors concluded that the market for mobile services is saturated, highly competitive, which makes it
functioning businesses and organizations to expand the range of services and introduce innovative technologies.

In this paper we analyzed and generalized approach to the evaluation of labor management staff of the market
leading companies such as: JSC "Kyivstar", JSC "MTS" and LLC "Astelit". In the experience of these companies
the authors conclusions about certain characteristics evaluation of labor management personnel of
organizations, which inevitably affects the quality of management decisions.

Ключові слова: управлінський персонал, оцінювання праці, організації, компанії мобільного зв'язку.
Key words: management personnel, evaluation labor, organizations, mobile phone companies.

Процес виробництва динамічний та умови його фун-
кціонування як об'єкта управління постійно змінюють-
ся, що призводить до виникнення різних виробничих си-
туацій, які можуть супроводжуватися порушенням про-
цесу функціонування окремих елементів керованого
об'єкта. Все це обумовлює необхідність прийняття уп-
равлінських рішень.

У цих умовах найбільш актуальним є питання форму-
вання таких рішень, які були б найбільш якісними та ефек-
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тивними. У цьому зв'язку становить особливий інтерес
проблема професіоналізму та кваліфікації управлінсько-
го персоналу, що приймає ці рішення, тому як ефективне
управлінське рішення має опосередкований вплив на
кінцевий результат функціонування всієї організації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ З ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ

У багатьох країнах світу оцінювання праці праців-
ників через: відбір, конкурсний підбір і роботу з персо-
налом за рекомендаціями фахівців або спеціальних ус-
танов практикуються досить давно, оскільки керівники
організацій розуміють, що рентабельність та прибут-
ковість підприємства прямо пропорційно залежать від
людського фактору та вирішення кадрових питань.

У нашій країні дослідження з оцінювання кадрів по-
чали здійснюватися ще за радянських часів, коли з'яви-
лися перші госпрозрахункові підприємства. Перші спро-
би не були позбавлені недоліків. Одним із яких було за-
стосування "коефіцієнтної системи оцінки", за якій ве-
ликий спектр експертних, особистісних та професійних
оцінок у результаті зводився до одного коефіцієнту.

Одночасно з "коефіцієнтною системою" стали роз-
роблятися й інші підходи до оцінювання кадрів, зокрема
комплексний підхід. Ідея комплексного підходу як теоре-
тично, так і практично, отримала свій розвиток у Ле-
нінградському університеті і пов'язана з ім'ям Б.Г. Ана-
ньєва [1, 2]. Застосування комплексного підходу, вико-
ристання системи взаємозалежних і взаємодоповнюючих
соціальних, соціально-психологічних та особистісних по-
казників дозволили звести до мінімуму існуючі до того
недоліки та помилки в оцінці персоналу, прикладні робо-
ти були розпочаті на кафедрі соціальної психології ЛДУ
під керівництвом Е.С. Кузьміна та Е.С. Чугунової [3, 4].

Вважається, що оцінювання результативності праці
кожного працівника спрямоване на визначення рівня
ефективності виконання його роботи та характеризує
його здатність здійснювати безпосередній вплив на
діяльність будь-якого структурного підрозділу підприє-
мства. Результат праці працівника може впливати на до-
сягнення мети певного підрозділу або підприємства в
цілому. У загальному вигляді, оцінювання праці персо-
налу переслідує такі цілі:

— підвищення ефективності роботи персоналу;
— призначення адекватної винагороди за роботу

персоналу;
— прийняття рішення, пов'язаного з трудовою кар'є-

рою працівника.
Таким чином, до теперішнього часу склався цілий

комплекс різноманітних знань з питань, пов'язаних з оці-
нюванням персоналу. Однак слід зазначити, що при знач-
ній увазі дослідників до проблеми оцінювання праці пер-
соналу підприємств та організацій існуюча сьогодні тео-
рія і практика в цій області не відбиває специфічних особ-
ливостей праці управлінського персоналу та його оцін-
ки в різних сферах національної економіки, що перш за
все характерно для динамічних сфер. Такою динаміч-
ною сферою, з точки зору швидкості зростання, сьогодні
є інформаційно-телекомунікаційна.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Ціллю статті є узагальнення особливостей оцінюван-
ня праці управлінського персоналу підприємств та орган-

ізацій з урахуванням підходів до оцінювання праці та зна-
ченням такої оцінки на прикладі компаній, що надають
послуги мобільного зв'язку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Українська інформаційно-телекомунікаційна інфра-
структура є найважливішим чинником підйому національ-
ної економіки, зростання ділової та інтелектуальної ак-
тивності суспільства, зміцнення авторитету країни в
міжнародному співтоваристві. В той же час сьогодні по-
силюється конкурентна боротьба між різними підприє-
мствами та організаціями цієї сфери, що обумовлює не-
обхідність прийняття відповідних рішень на різних рівнях
управління даних підприємств.

Сьогодні вітчизняна інформаційно-телекомуніка-
ційна сфера — це [5]:

1) 2114 операторів, що мають ліцензії на певний вид
діяльності у сфері телекомунікацій;

2) 43,5% мешканців України, що мають доступ до
мережі Інтернет;

3) 35% домогосподарств, які мають широкосмуго-
вий доступ до мережі Інтернет;

4) 1/5 частина українських домогосподарств, що ма-
ють доступ до послуг кабельного телебачення;

5) майже повне покриття території країни рухомим
(мобільним) зв'язком, рівень проникнення якого за да-
ними операторів телекомунікацій становить 130,3% від
усієї чисельності населення України.

Ринок послуг телекомунікацій з використанням ра-
діотехнологій (ринок послуг мобільного зв'язку) — один
з тих сегментів інформаційно-телекомунікаційної сфе-
ри, що найбільш інтенсивно розвивається. Мобільний
зв'язок перейшов в розряд найбільш доступних телеко-
мунікаційних послуг. І в чималому ступені завдяки
меншій, у порівнянні з фіксованим зв'язком, вартістю
розгортання та обслуговування телекомунікаційних ме-
реж.

Сьогодні загалом послуги мобільного зв'язку нада-
ють такі компанії, як ПрАТ "Київстар", ПрАТ "МТС Ук-
раїна", ТОВ "Астеліт" (торгова марка "life:)), ТОВ "Інтер-
телеком", ПрАТ "Телесистеми України" ("PEOPLEnet"),
ТОВ "3Mob" [5].

Ринок послуг мобільного зв'язку залишається наси-
ченим, з високим рівнем конкуренції, що змушує дані
компанії розширювати спектр послуг і запроваджувати
інноваційні технології, навіть не дивлячись на те, що май-
же у всіх цих компаній дещо знизилась ринкова частка у
порівнянні з 2012 роком. За даними iKS-Consulting
(міжнародного консалтингового агентства), ринкові ча-
стки компаній, що надають послуги мобільного зв'язку
в Україні розподілилися наступним чином (табл. 1) [6].

Можна зробити висновок, що беззаперечним ліде-
ром, навіть не зважаючи на зменшення ринкової частки
у порівнянні з 2012 роком на 0,6%, залишається компа-
нія ПрАТ "Київстар".

Інформаційно-телекомунікаційна сфера є одним із
найважливіших елементів в інфраструктурі суспільства,
оскільки саме в тут створюються можливості оператив-
ного стратегічного управління та вирішення актуальних
проблем, що виникають у системі інших, не менш важ-
ливих галузях соціально-економічного комплексу дер-
жави, тому неабияке значення мають кваліфіковані кад-
ри зайняті в цій сфери.
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Трудові ресурси в інформаційно-телекомуні-
каційній сфері мають найвирішальнішу роль на
шляху до ефективного функціонування відповідно-
го підприємства. Розвиток і технічне вдосконален-
ня засобів зв'язку, підвищення ефективності вироб-
ництва та поліпшення якості і надійності роботи цих
засобів у вирішальній мірі залежать від кваліфікації
працівників підприємства, але, на жаль, методи оц-
інювання працівників здебільшого копіюють мето-
ди провідних світових компаній цієї сфери, і ці ме-
тоди не завжди можна адаптувати до вітчизняних
реалій [7].

Доцільно детальніше зупинитися на особливо-
стях систем оцінювання праці управлінського пер-
соналу провідних компаній, що надають послуги
мобільного зв'язку.

Система оцінювання праці персоналу в ком-
панії ПрАТ "Київстар" складається з двох взаємо-
пов'язаних підсистем — щоквартальної та щоріч-
ної оцінки. Кожен квартал проводиться плануван-
ня в рамках річних цілей з подальшою оцінкою
ефективності виконання працівниками планових зав-
дань. По завершенні року проводиться комплексне оці-
нювання ефективності роботи за рік, яке відбиває рівень
відповідності працівника очікуванням компанії відносно
ефективності діяльності на займаній посаді. При цьому
враховуються наступні чинники [8]:

— рівень ефективності виконання квартальних і
річних показників;

— рівень розвитку професійних знань і необхідних
навичок;

— відповідність ділової поведінки необхідному для
посади рівнем прояву встановлених компетенцій;

— запропоновані та впроваджені ініціативи праців-
ника;

— отримані за звітний період заохочення (або, на
жаль, догани).

Про повний перелік всіх факторів, а також опис
оціночних процедур повідомляється працівникам.

За результатами квартальної оцінки виплачується
квартальна премія. За підсумками річної оцінки прий-
мається ряд важливих рішень, перш за все:

— щодо винагороди — підсумки оцінки безпосеред-
ньо пов'язані з розміром річної премії, яка виплачується
працівникам (за винятком окремих їх категорій, зокре-
ма — спеціалістів з продажу) при успішній роботі ком-
панії;

— про рівень зміни базового окладу працівника;
— про кар'єрні зміни для найбільш гідних кандидатів

(якщо у компанії виникли відповідні потреби);
— про напрями подальшого навчання та розвитку

працівників.
Серед інструментів управління персоналом, що ви-

користовуються в компанії ПрАТ "МТС", найбільш дієви-
ми є оцінювання ефективності, розвиток персоналу, а
також формування "здорової" корпоративної культури
[9].

Так, оцінка ефективності або процес управління
змінами дозволяє бачити ефективність роботи праців-
ників і оцінювати їх потенціал. Головне завдання ком-
панії в управлінні персоналом — сегментувати його та-
ким чином, щоб виділити найбільш успішних ключових
працівників, їх мотивувати та утримувати, навчати і роз-
вивати. Цей процес дає можливість зробити перегляд за-
робітних плат прозорим.

Також в компанії існує піврічний процес оцінювання
ефективності. Він складається з атестації професійних
знань, оцінки виконання бонусних планів та оцінки рівня
розвитку компетенцій.

Подібна оцінка в компанії проводиться щорічно і в
ній беруть участь абсолютно всі працівники. Якщо прац-
івника високо оцінили, тоді він має право претендувати
на участь у кадровому резерві, де зосереджений вели-
кий спектр зовнішніх програм навчання. Ті працівники,
які потребують більш високого рівня компетенцій, мо-
жуть підвищити свої навички, навчаючись як на
внутрішніх, так і на зовнішніх тренінгах.

Основний акцент навчання працівників в компанії на
сьогоднішній день зміщений на внутрішнє навчання.

Компанія ТОВ "Астеліт" (торгова марка life:), відмов-
ляється від оцінки своїх працівників з метою їх заохо-
чення чи покарання, а замість цього впроваджує нову,
інноваційну для українського бізнесу систему "коучин-
гу" для своїх працівників, за допомогою якої і відбирає
талановитих працівників, підвищує компетенцію тих, хто
подає надії та відсіває тих працівників, які не можуть
справлятися з великою кількістю складних завдань, які
ставить компанія перед собою, а відповідно і своїми пра-
цівниками [10, 11].

Оцінка персоналу присутня в компанії, але вона не
схожа з іншими і на перший погляд може здаватися до-
сить примітивною, оскільки має досить специфічну гра-
дацію:

— таланти (15% від усього колективу);
— енергійні і захоплені працівники (60% від усього

колективу);
— працівники, які справляються з поставленими пе-

ред ними завданнями, але не проявляють активності
(20%);

— працівники, які з тих чи інших причин вибилися з
колії і не справляються більше з поставленими завдан-
нями (не більше 5% від усього колективу).

 Таланти — це працівники, які хочуть і можуть ще
більше, і яким компанія зацікавлена допомагати в актуалі-
зації їх життєвого, професійного та творчого потенціалу.

Як відмічає сама компанія [10], визначити таланти
не завжди легко, але ще більш складне питання, яким
чином компанія може співпрацювати зі своїми таланта-
ми, щоб утримати їх, зацікавити і допомогти їм ще більш

№ 

з/п 
Назва компанії 

Значення 

ринкової частки 
за роками 

(станом на 
31.01), % 

Абсолютні 
зміни 

2012 2013 

1 ПрАТ «Київстар» 46,1 45,5 -0,6 

2 ПрАТ «МТС Україна» 35,7 35,5 -0,2 

3 ТОВ «Астеліт» 13,0 13,9 0,9 

4 ТОВ «Інтертелеком» 2,3 2,1 -0,2 

5 ТОВ «3Mob»  1,5 1,4 -0,1 

6 
ПрАТ «Телесистеми України» 

(PEOPLEnet) 
1,4 1,5 0,1 

 

Таблиця 1. Ринкові частки провідних компаній,

що надають послуги мобільного зв'язку в Україні

Джерело: складено авторами відповідно відкритого джерела
інформації [6].
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повно реалізувати свої здібності — навчати, заохочува-
ти, залучати, пропонувати їм наставництво або коучинг.

Особливості оцінювання праці управлінського пер-
соналу досліджених компаній представлені в таблиці 2.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Існуючі системи оцінювання праці управлінського
персоналу підприємств на прикладі досліджених у статті

компаній, що надають послуги мобільного зв'язку, ма-
ють певну особливість, а саме: те, що усіма компаніями
використовуються оцінки компетенцій працівників, що
потребує постійного оновлення компетенцій відповідних
посад, особливо в інформаційно-телекомунікаційній
сфері, оскільки саме ця сфера національної економіки
розвивається стрімкими темпами і для реалізації самих
несподіваних ідей і стратегій необхідно, щоб кадри во-
лоділи новими знаннями та вміннями. При цьому, слід
відмітити, що проблема в оцінюванні управлінського

Таблиця 2. Особливості оцінювання праці управлінського персоналу компаній

ПрАТ "Київстар", ПрАТ "МТС" та ТОВ "Астеліт"

Джерело: складено авторами відповідно відкритих джерел інформації [8—11].

Підходи до 

оцінювання 

праці та 
терміни 

(періодич-

ність) 
проведення 

ПрАТ «Київстар» ПрАТ «МТС» ТОВ «Астеліт» 

Критерії оцінювання керівника: 
− ефективність роботи працівника на 
підставі квартальних оцінок; 

− виконання річних показників (KPI's); 

− оцінка за компетенціями (самооцінка і 
оцінка безпосереднього керівника); 
− оцінка знань; 

− індекс залученості підлеглих у робочі 
процеси (для менеджерів); 

− індекс залученості менеджера (за 
підсумками анонімного опитування 
працівників, проведеного зовнішнім 

провайдером); 

− наявність / відсутність стягнень; 

− наявність заохочень, подяк; 

− додаткові цінності (ініціативи). 

Квартальна, та річна оцінки 

Критерії оцінювання 
керівника: 
− рівень самовідданості 
робочому процесу; 

− рівень компетентності в 

питаннях на пряму пов'язаних 

із займаною керівною 

посадою; 

− оцінка загальних знань; 

− оцінка ефективності 
керівництва підлеглим 

персоналом; 

− наявність ініціативи та 
творчої складової в процесі 
роботи. 

 

Квартальна та річна оцінки 

Критерії оцінювання 
керівника: 
− ініціативність; 

− прагнення; 

самовдосконалення, 

− вміння контактувати з 
підлеглими; 

− здібність до швидкого 
засвоєння нових знань; 

− креативність мислення та 
вміння підходити не 
стандартно до розв'язання 
поставлених задач. 

 

Оцінка є постійною й 

безперервною 

Значення оцінки за відповідним рівнем 

А 

Унікальний, видатний рівень виконання 

роботи на посаді; демонстрація 
найвищих стандартів ділової поведінки; 

запропоновані і реалізовані значимі 
ініціативи протягом операційного року, 

істотно вплинули на ефективність 
діяльності 

Унікальний, видатний рівень 

виконання роботи на посаді; 
демонстрація найвищих 
стандартів ділової поведінки; 

запропоновані і реалізовані 
значимі ініціативи протягом 

операційного року, істотно 

вплинули на ефективність 

діяльності 

Унікальний, видатний рівень 

виконання роботи на посаді; 
демонстрація найвищих 
стандартів ділової поведінки; 

запропоновані і реалізовані 
значимі ініціативи протягом 

операційного року, істотно 

вплинули на ефективність 

діяльності 

В 

Працює бездоганно, рівень якості 
виконання роботи значно перевищує 
встановлені вимоги, при цьому рівень 
компетенцій очевидно перевищує 
вимоги до займаної посади; реалізовані 
міжфункціональні ініціативи, що 

сприяли підвищенню ефективності 

Працівник постійно 

вдосконалюється, виконує 
роботу значно краще, ніж це 
встановлено вимогами до 

посади; реалізував ініціативи 

в рамках підрозділу 

Працює бездоганно, рівень 
якості виконання роботи 
значно перевищує 
встановлені вимоги, при 

цьому рівень компетенцій 

очевидно перевищує вимоги 

до займаної посади; 

реалізовані міжфункціональні 
ініціативи, що сприяли 

підвищенню ефективності 

С+ 

Працівник постійно вдосконалюється, 
виконує роботу значно краще, ніж це 
встановлено вимогами до посади; 

реалізував ініціативи в рамках підрозділу 

— — 

С 
Робота працівника повністю відповідає 
вимогам посади 

Робота працівника повністю 

відповідає вимогам посади 

Працівник постійно 

вдосконалюється, виконує 
роботу значно краще, ніж це 
встановлено вимогами до 

посади; реалізував ініціативи 

в рамках підрозділу 

С- 

В цілому робота працівника відповідає 
вимогам посади, однак результати дещо 

нижче очікуваних 

— — 

D 
Необхідний розвиток для досягнення 

вимог, висунутих до відповідної посади 

Результати роботи працівника 
не відповідають вимогам 

посади 

Необхідний розвиток для 
досягнення вимог, висунутих 

до відповідної посади 

Е 
Результати роботи працівника не 
відповідають вимогам посади 

— — 
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персоналу неминуче позначається на якості прийнятих
управлінських рішень, зокрема:

1. Відсутність такого виду оцінки як оцінка управ-
лінських працівників при зарахуванні до кадрового
резерву на висунення і відсутність планування діло-
вої кар'єри працівників неминуче призводить до по-
милок в прийнятих управлінських рішеннях, що сто-
суються службово-професійного просування праців-
ників, призначення на вищі посади, переміщення пра-
цівників по горизонталі або формування проектних
команд.

2. Використання обмеженого набору методів оціню-
вання призводить до зниження якості управлінських
рішень.

3. Відсутність прив'язки методів оцінювання уп-
равлінського персоналу до етапів професійної діяль-
ності управлінських працівників організацій та особ-
ливостей управлінської праці призводить до необг-
рунтованих управлінських рішень в системі управлі-
ння організацією, при плануванні цілей та альтерна-
тивних варіантів їх досягнення, можливих курсів
(стратегій) дій.

Отже, можна зробити загальний висновок: всі помил-
ки в системі та процесі оцінювання праці управлінського
персоналу організацій виливаються в неякісні уп-
равлінські рішення, і це стосується як поточної, так і стра-
тегічної діяльності організації; крім того, ця проблема
потребує комплексного та системного вирішення, зок-
рема подальших наукових розвідок стосовно розроблен-
ня методичного підходу до оцінювання праці управлінсь-
кого персоналу організацій, зокрема інформаційно-те-
лекомунікаційної сфери.
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ВСТУП
Умовою розв'язання кардинальних проблем внут-

рішнього розвитку, необхідною складовою зовнішньою
стратегії України стало питання про її ставлення до тих або
інших міжнародно-економічних об'єднань та коопераційних,
інтеграційних процесів. Виходячи з цього особливий інте-
рес становить оцінка окремих географічних векторів зовні-
шньоекономічної орієнтації України. Об'єктивні критерії,
згідно з якими визначається доцільність або недоцільність
участі української держави в міжнародних інтеграційних
об'єднаннях, пов'язані з оцінкою того, наскільки така участь
відповідає її національним інтересам [1]. Згідно з таким
принципом обираються форми міжнародного співробітниц-
тва, ступінь інтегрованості країн та темпи зближення між
ними, якщо рішення щодо такого зближення було прийня-
то [2].
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STRATEGIC DIRECTIONS OF FOREIGN POLICY OF UKRAINE

Сучасне функціонування світового господарства на ринкових засадах і побудова ринкової

економіки в Україні ставлять завдання щодо інтеграції до світової економіки, участі в міжна-

родному поділі праці. Реалізація стратегічних засад зовнішньоекономічної політики України

дають можливість отримати додаткові ресурси, стимули для підвищення ефективності націо-

нальної економіки, конкурентоспроможності на світовому ринку. Захист національних інтересів

за умов посилення науково-технічного прогресу і глобалізації, загострення конкуренції на світо-

вому ринку потребує від уряду України проведення зовнішньої економічної політики, адекват-

ної сучасним вимогам функціонування світового ринку та реальному рівню розвитку національ-

ної економіки.

The current functioning of the world economy based on market principles and a market economy

in Ukraine are aiming to integrate into the global economy , participation in the international division

of labor. Implementation of the strategic principles of foreign policy of Ukraine provide an opportunity

to gain additional resources, incentives to improve the efficiency of the national economy 's

competitiveness in the global market. Protecting national interests by strengthening the conditions

of scientific and technological progress and globalization, increased competition in the global market

requires the government to Ukraine carrying out foreign economic policy, adequate functioning of

the modern requirements of the world market and the real level of national economic development.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даною публікації є порівняння позитивного і не-

гативного впливу на соціально-економічний розвиток Украї-
ни від вступу до Європейського Союзу або до Митного со-
юзу в стратегії інтеграції до Євразійського Союзу.

РЕЗУЛЬТАТИ
Новий статус особливого сусідства, якого набуває Ук-

раїна зі вступом до ЄС 10 нових членів, у тому числі країн
Балтії та наших сусідів — Польщі, Словаччини і Угорщини,
та зміна характеру економічних та політичних відносин із
новими членами ЄС є вкрай важливими для нашого сусід-
ства [3]. Така подія має свої позитивні та негативні якості.

Позитивним наслідком такого розширення для України
є наближення до Європейського співтовариства з високий
рівнем життя і соціального захисту населення, розвинутими
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інститутами демократії та громадянського суспільства, по-
вага прав людини і громадянина та ін., що вплине на розви-
ток демократії в нашій державі. В спеціальному документі
"Розширена Європа — Сусідні країни: Нова структура відно-
син з нашими східними та південними сусідами" було зазна-
чено, що Європа зацікавлена в тому, щоб через кордон від
неї були передбачувані, стабільні, демократичні, економіч-
но розвинуті. Зокрема передбачається перспектива одер-
жання країнами — сусідами частки на внутрішньому ринку
ЄС та сприяння вільному переміщенню товарів, послуг, кап-
італу і робочої сили [4].

У той же час економічні відносини ЄС, які поширюють-
ся на співпрацю України з її новими членами, погіршують
наші торгівельні можливості, ускладнюють здійснення бізне-
сових проектів у цих державах, стримують мобільність
людських ресурсів [5]. Тобто розширення ЄС створює ком-
плекс проблем для України серед яких основними є еко-
номічні, бо вітчизняні виробники не матимуть можливостей
для рівної конкурентної боротьби, як на внутрішніх, так і на
зовнішніх ринках.

Вплив розширення ЄС на український експорт слід роз-
глядати в двох часових категоріях: короткостроковій та дов-
гостроковій.

У короткостроковій перспективі можна очікувати на
певне зменшення обсягів українського експорту до розши-
реного Євросоюзу [6]. Це пов'язано із зміною митних про-
цедур у нових країнах — членах у зв'язку з уніфікацією цих
процедур з правилами ЄС. Крім того, в короткостроковій
перспективі негативний вплив на український експорт мо-
жуть справити ведення інших санітарних норм, технічних і
екологічних бар'єрів. Тож очевидною є необхідність вирів-
нювання існуючого дисбалансу шляхом підвищення конку-
рентоспроможності українських товарів і послуг на євро-
пейському ринку [1]. Зокрема негативно позначається на
українському експорті: денонсація угод про вільну торгів-
лю між Україною та країнами Балтії; приєднання нових учас-
ників ЄС до системи нетарифних обмежень щодо українсь-
кого експорту продукції чорної металургії та інших галузей;
поширення на нові країни антидемпінгових заходів, які ЄС
застосовує до України, та ін.

У довгостроковій перспективі слід врахувати чинники,
які справляють позитивний вплив лише після закінчення пев-
ного періоду адаптації. Це, перш за все загальне зниження
середньозваженого митного тарифу в нових країнах-членах
ЄС. Крім того, уніфікація митних та інших торгівельних про-
цедур, яке призведе до скорочення українського експорту
на початковому етапі, згодом справить позитивний вплив на
розвиток торгівлі. Експортерам з України при поставках до
ЄС не треба буде двічі проходити різні процедури на дек-
ількох кордонах. При цьому наявність загального кордону
з Євросоюзом надає широкі можливості для розвитку тор-
говельно-транзитної інфраструктури України, виробництва,
орієнтованого на експорт до ЄС.

В цілому для України розширюються можливості по-
дальшої співпраці з одним із найбільш інтеграційних об'єд-
нань світу. Як зазначено в спільній заяві Саміту Україна —
ЄС, відзначено продовження тісного співробітництва у сфері
зовнішньої політики та безпеки, зокрема з питань регіональ-
ної стабільності й врегулювання криз [6]. Було відзначено
зростаюче зближення позицій сторін з регіональних та
міжнародних питань шляхом регулярних політичних кон-
сультацій, приєднання України до зовнішньополітичних по-
зицій ЄС та участь України в зусиллях ЄС із врегулювання
криз. Подальший рух України до консолідації демократії,
зміцнення верховенства права та поваги до прав людини
повинен посилити ці зв'язки та сприяти досягненню нового,
якісно вищого рівня відносин з ЄС на основі принципів тісних
та привілейованих політичних зв'язків та поглибленої еко-
номічної інтеграції.

Розглядати якість співробітництва Україна — ЄС в
контексті інтеграційних процесів нашої країни необхід-
но з використанням міжнародного досвіду, бо подібні
процеси у своїй основі спираються на деякі визначальні
принципи, передумови, критерії  та чинники. Окрім
спільної території, країни повинні бути сумірні за рівнем
соціально-економічного і політичного розвитку, мати
спільні стратегічні та поточні цілі, сприятливу історичну
і культурну спадщину, сучасну ринкову, виробничу і соц-
іальну інфраструктуру. Україна відстає в досягненні
відповідності копенгагенським критеріям вступу до
Євросоюзу, зокрема, в сфері глибина ринкових перетво-
рень, інституціональна спроможність органів влади й
управління, правове забезпечення підприємницької
діяльності, утвердження громадянського суспільства
тощо. Найскладнішою проблемою є великий розрив у
рівні виробництва ВВП на душу населення, між серед-
німи показниками по ЄС та Україною. Так, на 1 січня 2014 року
приріст реального ВВП зріс на 0% порівняно з 2013 ро-
ком і склав 1,44 трлн грн., в розрахунку на душу населен-
ня 30 тис. грн., або 3,3 тис. дол., в середньому менше в
5 разів по країнам ЄС [12].

5 лютого 2008 року на своєму засіданні в Женеві гене-
ральна рада Світової організації торгівлі схвалила звіт ро-
бочої групи зі вступу України до цієї організації й затверди-
ла протокол приєднання. Проте процес взаємодії України з
світовою співдружністю шляхом підписання угоди із СОТ
потребує всебічного аналізу реального рівня економічного
та науково — технічного розвитку країн, конкурентоспро-
можності економіки в цілому і її окремих галузей та товар-
них позицій зокрема для зменшення можливих негативних
наслідків цього процесу.

На сьогодні Україна як велика європейська держава з
високим економічним потенціалом, яка є учасником багать-
ох міжнародних організацій має можливості ефективно дія-
ти в системі міжнародної торгівлі, будучи при цьому членом
СОТ [8].

До основних позитивних наслідків приєднання України
до СОТ як одного з найголовніших етапів інтеграції України
до ЄС можна віднести:

1. Підвищення обсягів експорту та пожвавлення вироб-
ництва в певних галузях економіки. Таке підвищення є на-
слідком зменшення тарифних та нетарифних обмежень для
українських товарів на світових ринках, зменшення витрат
на транспортування товарів національного походження, вра-
ховуючи свободу транзиту товарів територією країн —
членів ЄС. При цьому забезпечені кращі умови захисту ук-
раїнських виробників шляхом справедливого вирішення
торгівельних спорів і відповідно скорочення дискримінац-
ійних заходів, що застосовуються до українських експор-
терів;

2. Вітчизняні промисловці змушені займатися модерні-
зацією свого виробництва та системи управління, що підви-
щує рівень його конкурентоздатності.

3. Вітчизняні підприємства є учасниками міжнародної
торгівлі на більш стабільних та передбачуваних умовах. У
подальшому ці умови сприятимуть збільшенню іноземних
інвестицій в економіку держави.

4. Вітчизняні виробники отримують спрощений доступ
до європейських ринків товарів, послуг, технологій.

5. Уряд України має можливість використання між-
народних заходів захисту внутрішнього ринку. Застосуван-
ня антидемпінгових та компенсаційних заходів захисту внут-
рішнього ринку від субсидованого експорту.

6. Забезпечення передбачуваного розвитку торговель-
но-економічних стосунків України з країнами Європи і краї-
нами Балтії.

7. Українське податкове законодавство трансформуєть-
ся відповідно до принципів, норм і стандартів СОТ та ЄС,
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Таблиця 1. Порівняння переваг членства України у ЄС та СНД
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що веде до формування прозорого і стабільного правового
поля діяльності платників податків.

Серед негативних наслідків вступу можна виділити:
1. Зменшення тарифних і нетарифних обмежень, які

застосовуються в Україні для захисту внутрішнього ринку,
з одночасним скороченням державної підтримки для окре-
мих галузей вітчизняної економіки. Внаслідок цього вітчиз-
няні підприємства в багатьох випадках змушені діяти в умо-
вах жорстокої конкуренції.

2. Підвищення залежності національної економіки від
стану світової економіки внаслідок лібералізації торговель-
ного режиму України.

Отже, за своєю кількістю та значимістю для України
переважають позитивні наслідки приєднання до СОТ.
Водночас, слід звернути увагу на те, що в окремих галу-
зях та секторах економіки встановлюються різні
співвідношення позитивних та негативних наслідків всту-
пу до СОТ.

Незважаючи на членство України в тих або інших інтег-
раційних об'єднаннях чи міжнародних організаціях, оздо-
ровлення її економіки потребує докорінної реструктуризації,
в ході якої окремі підприємства, а можливо, й галузі, які не
є конкурентоспроможними та наукоємними, підлягатимуть
ліквідації. Це важкий шлях, який свого часу пройшли бага-
то європейських держав, зокрема такі, як Бельгія, Великоб-
ританія, Франція, Німеччина.

Нові перспективи вступу України до Євросоюзу потре-
бують заново оцінити і значення формування Єдиного еко-
номічного простору, формування Митного союзу та утво-
рення Євразійського Союзу між країнами України, Білорусії,
Росії та Казахстану. Якщо прийняти інтеграцію в ЄС за одну
з можливих моделей розвитку людства, то ефективність цієї
моделі спільного розвитку вже в інших умовах можна буде
визначити через 5—10 років.

На відміну від решти партнерів, Україна серйозно ризи-
кує власною демократичною перспективою і реальним мож-
ливостями досягти привабливішого геополітичного май-
бутнього. Водночас, її національні інтереси, принаймні в їх
економічному секторі, значною мірою пов'язані з "близь-
ким зарубіжжям", вони закладені і у формат угоди про фор-
мування Єдиного економічного простору з подальшою інтег-
рацією України до митного союзу.

Прихильники інтеграційного процесу до Митного союзу
стверджують, що передбачені в ньому механізми можна
буде використовувати як інструмент: відновлення перерва-
них розпадом СРСР кооперативних зв'язків та пожвавлен-
ня роботи тих галузей промисловості й окремих підприємств,
що зупинилися чи потрапили у стагнацію; збереження ринків
Росії та інших країн СНД для українських товарів; зміцнен-
ня економіки України; забезпечення Україні енергоресур-
сами Росії та Казахстану; підвищення рівня життя громадян;
сприяння вступу України до ЄС.

Вищенаведені інструменти мають свої позитивні та негативні
фактори впливу на сучасний стан економіки країни. Процес по-
долання економічної кризи, що останніми роками прогресує в
Україні, та збільшення обсягів виробництва відбувається за ра-
хунок запровадженню ринкових механізмів, структурних ре-
форм, технологічному оновленню та модернізації підприємств,
а також диверсифікації торгових зв'язків із зовнішнім світом. В
цьому процесі важливу роль відіграють і ті старі коопераційні
зв'язки, підгрунтям яких була економічна доцільність і які впи-
суються у вимоги ринкової економіки. Такого роду зв'язки не
припинялися, і тому проблеми їх відновлення просто не існує.

Порівняння ринків ЄС і Росії не має на меті поставити
під сумнів значення російського ринку для України. Російсь-
кий ринок досить великий і має важливе значення для Ук-
раїни. Йдеться не про ігнорування ринку Росії, а про вибір
пріоритетного шляху економічного розвитку України у стра-
тегічному вимірі [11].

Загалом ринки Білорусії, Росії та Казахстану мають го-
ловну перевагу, наявність ринку збуту українських товарів і
можливість еволюційного розвитку економіки на основі при-
близно рівної конкурентоспроможності підприємств. По суті,
пропозицією даних держав Україні є надання ринку збуту,
котрий швидко росте і за якій буде боротися і ЄС [10]. Отже,
слід більш широко порівняти переваги входження України
до ЄС та співпраці з країнами колишнього Радянського Со-
юзу, у вигляді таблиці 1.

Вибудовуючи національну зовнішньоекономічну стра-
тегію, слід врахувати і той факт, що розширення ЄС суп-
роводжується поглибленням його співпраці з Росією та інши-
ми країнами СНД. З огляду на це потрібно виробити відпов-
ідний підхід до форм та меж участі України в реалізації Уго-
ди про формування ЄЕП.

Таблиця 2. Недоліки членства України у Європейському союзі та Євразійському союзу

Переваги членства України 

у Європейському союзі 
Переваги членства України  

в Євразійському союзу 

1. Намагання Європейського правління 

впливати на політичну ситуацію в Україні. 
1.  Нерівноправність відносин між країнами СНД, а 
також претензії РФ на політичне, економічне, 
інформаційне та соціокультурне домінування. 

2. Підвищення цін на комунальні послуги. 2. Політичні протиріччя, що виникли між державами. 

3. Швидкий відтік висококваліфікованих 

кадрів у країни ЄС. 

3. Намагання РФ розглянути весь пострадянський 

простір як зону «легітимних» життєво важливих її 
інтересів. 

4. Використання сировинних ресурсів 
України в інтересах країн-учасників 

Європейського союзу. 

4. Несумісність вимог РФ щодо координації 
зовнішньої й економічної політики країн СНД з 
повним ігноруванням нею інтересів і пріоритетів 

країн-партнерів. 

5. Використання України як «екологічного-

смітника». 

5. Постійні спроби РФ сформувати в рамках СНД 

новий військово-політичний блок чи систему 

колективної безпеки 

6. Врахування європейських традицій та 
нехтування національних інтересів 

6. Значні відмінності в національних законодавчих 

базах та господарських механізмах, що стримували 

формування в рамках СНД загального ринкового 

простору 

7. Поява на українському ринку якісної 
продукції, з якою не зможе конкурувати 

національна продукція. 

7. Значне зростання транспортних тарифів, що 

зробило в ряді випадків економічно недоцільним 

традиційний товарообмін між країнами 

8. Збут на український ринок неякісної 
продукції харчування 

8. Несумісність економічних інтересів держав, а 
також відсутність механізмів зняття цих протиріч 

 9. Відсутність розвитку виробництва через низьку 

конкурентоздатність продукції інших держав членів 
СНД 
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Зважаючи, з одного боку, на складну перспективу інтег-
рації з ЄС, зумовлену необхідністю тривалої адаптації но-
вих членів у новому для них політико — економічному се-
редовищі. З другого боку, Україна також об'єктивно по-
требує відповідного часу, аби підготувати достатні умови для
досягнення відповідності копенгагенським та маастрихтсь-
ким критеріям.

 Разом із великою кількістю позитивних рис, кожен із
вищенаведених варіантів співпраці України має і свої недо-
ліки, що наведені у вигляді таблиці 2.

Реагуючи на проект Угоди формування ЄЕП, представ-
ник Європейської Комісії (Жан — Кристоф Флоре) зазна-
чив, що Брюссель не бачить розбіжності між прагненням
України розвивати взаємовідносини з колишніми радянсь-
кими республіками і одночасно з Євросоюзом. "...Проте
якщо це зближення дійде до митного союзу, тоді Україна
має спочатку пересвідчитись, що ця формула узгоджується
з її нинішніми довгостроковими угодами з ЄС і взагалі з її
європейським прагненням".

У світлі викладеного цілком зрозуміло, що для Украї-
ни верхня межа співпраці з країнами учасниками Митного
союзу, а саме Росії, Білорусії та Казахстану — це проста
економічна зона вільної торгівлі, режим якої не передба-
чає ні проведення загальної зовнішньоторговельної і мит-
ної політики щодо країн учасників, ні функціонування будь
— яких міжнаціональних органів. Режим зони вільної
торгівлі повинен відповідати інтересам України, має неод-
мінно формуватися у відповідності до принципів і правил
СОТ.

Європейський інтеграційний курс визначає головні
параметри внутрішньої та зовнішньої політики України,
його реалізація відображає об'єктивні історичні і соці-
альні потреби нашого народу — жити в демократичній,
економічно розвинутій, соціально облаштованій дер-
жаві.
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важливе значення набуває депозитна політика, за допомо-
гою якої відбувається перерозподіл тимчасово вільних
коштів суб'єктів ринкової економіки. Основна частина бан-
ківських ресурсів, як відомо, утворюється в процесі прове-
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дення депозитних операцій банку, від ефективної і правиль-
ної організації яких залежить, стійкість функціонування
будь-якої кредитної організації. Саме тому ефективне про-
ведення депозитної політики надає можливість не тільки
залучати додаткові фінансові ресурси у банківську систе-
му, а й стимулювати збільшення інвестиційних ресурсів у всі
сектори економіки [3, с. 342—343]. У зв'язку з цим питання
нарощування ресурсного потенціалу та забезпечення його
стабільності за допомогою розробки та реалізації депозит-
ної політики набувають особливого значення і актуальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам формування ефективної депозитної політи-
ки банків присвячені дослідження вітчизняних економістів,
зокрема О. Дмитрієвої, Я. Лихочас, С. Кучеренко, В. Олій-
ника, І. Парасія-Вергуненка та ін. Вагомий внесок у дослід-
ження депозитів як складової ресурсів сучасних банків вне-
сли такі зарубіжні економісти, як Г. Айленбергер, Р. Еллер,
П. Роуз та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження сучасного стану ринку де-

позитних послуг в Україні, виокремлення проблем в системі
депозитного обслуговування та визначення напрямів удос-
коналення депозитної політики банку в сучасних умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Як відомо, депозитна політика комерційного банку —

це комплекс заходів з формування портфеля депозитних
послуг, різноманітних форм і методів здійснення цих за-
ходів, визначення його конкурентних позицій на даному сег-
менті ринку та забезпечення стійкості й надійності ресурс-
ної бази.

Нині, коли міжнародні банки знизили обсяги кредиту-
вання вітчизняних банків, а також, зважаючи на недо-
статність ресурсів на внутрішньому банківському ринку, по-
силюється значення депозитних ресурсів, які банк повинен
залучити шляхом проведення депозитних операцій. Бороть-
ба з залучення коштів фізичних та юридичних осіб посили-
лася.

Вперше зменшення портфеля відбулося з травня 2012
року, банки зіткнулися з відтоком коштів зі своїх рахунків
— тільки в жовтні їх депозитний портфель скоротився на
2,52 млрд грн. [1]. Відтік вкладів склав 3,83 млрд грн. Жов-
тневе зниження ресурсної бази банків відбулося за раху-
нок підприємств — вони забрали з гривневих депозитів 4,79
млрд грн. (-3,1 %), а з валютних — 3,07 млрд грн. (-4,7 %)
[1]. В той же час, громадяни, навпаки, продовжували нести
кошти в банки (до грудня 2013 року) — їхній гривневий де-
позитний портфель зріс на 6,07 млрд грн. (+2,5 %). Однак
вклади фізичних осіб в іноземній валюті скоротилися на 724
млн грн. (-0,4 % ).

Скорочення загального банківського депозитного пор-
тфеля може бути обумовлено реінвестуванням у власні обо-
ротні кошти, скороченням обсягів реалізації товарів і послуг
кінцевим споживачам і, як наслідок, зменшенням вільних
коштів, які компанії можуть розміщувати на депозитних ра-
хунках. Також це пов'язано з оптимізацією оподаткування в
кінці звітного періоду.

Станом на 1 жовтня 2013 року українські банки залучи-
ли від населення 422,5 мільярди гривень, що на 18,8%
більше, ніж роком раніше. Три чверті всіх вкладів припадає
на 20 найбільших банків і 38% — на три установи, а саме
ПриватБанк, Ощадбанк та Дельта Банк. Найбільший порт-
фель грошей фізичних осіб — 100 мільярдів гривень — на-
лежить ПриватБанку. Половина вкладів оформлена на
термін 12 місяців і більше. На другому місці знаходиться
Ощадбанк з 35,3 мільярдами гривень депозитів, на третьо-

му — Дельта Банк з 23,4 мільярдами гривень. У десятку
банків-зберігачів також включені Укрексімбанк, Райффай-
зен Банк Аваль, Ощадбанк Росії, Укрсоцбанк, ПУМБ,
"Фінанси і Кредит" та Укрсиббанк. Лідерами приросту у
відносних величинах стали банки "Надра" та "Дельта". Пор-
тфелі кожного з них збільшилися більше ніж у два рази. 10%
приросту забезпечило залучення великих зарплатних про-
ектів, а решту — підсумки рекламних кампаній. Найшвидше
зростає депозитний портфель в банку "Надра". У банку про-
центні ставки встановлені вище середньоринкових. Банк
"Дельта" поглинув вкладні портфелі Кредитпромбанку, "Ас-
тра Банку" та Сведбанку в 2012 році. Замикає трійку лідерів
за приростом портфеля "Сбербанк Росии".

На жаль, зважаючи на нинішню політичну нестабільність
в країні, відбувається значний відтік коштів з рахунків бан-
ку. За останні місяці, населення, які мали депозитні рахун-
ки, масово почали забирати свої вклади. Випробування на
міцність для банків почалися в грудні 2013-го. Вкладники
зреагували на політичні події, переводячи гривневі вклади у
валютні. У перші дні протистояння масштаби валютизації
досягали $100 млн на добу. Темпи зростання депозитів упо-
вільнилися в грудні. Зазвичай перед Новим роком приріст
вкладів стає найвищим — банки пропонують акційні умови,
відбувається прискорення. У 2013 році ми б спостерігали те
ж саме, якби не хвилювання людей з приводу курсу гривні.

Ще важчим для банкірів став перший місяць 2014 року.
У січні політична нестабільність позначилася і на вкладни-
ках. Особливо напружена обстановка спостерігалася в ос-
танній тиждень, коли політичні пристрасті розпалилися. Бе-
зумовно, є вкладники, які однозначно налаштовані забрати
вклади і зберігати гроші вдома. Але більше людей, поціка-
вившись ситуацією в банку, вирішують залишити свої зао-
щадження [7].

Всупереч традиційному зниження ставок після закінчен-
ня дії передсвяткових акційних програм з підвищеною при-
бутковістю, навесні 2014 банки продовжили підвищувати
ставки. Період високих ставок затягнувся у зв'язку з пол-
ітичними заворушеннями в країні. З метою припинити відтік
депозитів і підвищити ліквідність банки привертають увагу
вкладників підвищеними ставками і, в окремих випадках,
програмами компенсації відсотків за умови повторного роз-
міщення коштів на депозитні договори, розірвані достро-
ково [7].

Як напрям удосконалення системи депозитного обслу-
говування можна запропонувати розширення кола депозит-
них рахунків клієнтів з різноманітним режимом функціону-
вання, що надаватиме вкладникам банку додаткові можли-
вості щодо використання своїх коштів із прийнятним рівнем
доходів. У відносинах комерційних банків з різними група-
ми клієнтів — як з фізичними особами, так і з юридичними
— доцільно було б використовувати депозитні рахунки, що
мають змішаний режим функціонування. Корисним щодо
цього є досвід зарубіжних комерційних банків у застосуванні
NOW рахунків. З одного боку, кошти, що зберігаються на
таких рахунках, можуть використовуватися для здійснення
платежів, а з іншого — вони є своєрідними фінансовими
інвестиціями, що приносять їх власникам певні доходи [5, с.
166].

Для забезпечення більшого надходження коштів на
строкові та ощадні депозити можна рекомендувати спро-
щення режиму функціонування відповідних рахунків, тобто
порядку зарахування коштів на вклади, видачі готівки та
перерахування з депозитних рахунків. Слід більш широко
застосовувати строкові вклади з додатковими внесками, а
також скоротити обмеження на здійснення розрахунків із
використанням коштів, що містяться на ощадних та строко-
вих депозитах [5, с. 169].

Методом додаткового залучення комерційними банка-
ми коштів на депозити може стати застосування комплекс-
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ного обслуговування клієнтури. Крім традиційного кредит-
но розрахункового та касового обслуговування, комерційні
банки надаватимуть своїм клієнтам низку додаткових послуг.
Постійне розширення діапазону послуг, зниження їх вар-
тості, покращення якості кредитно-розрахункового та ка-
сового обслуговування, надання різноманітних консультацій
сприятимуть збільшенню обсягів кредитних ресурсів банку,
забезпечуючи йому належний рівень прибутковості при
здійсненні активних операцій. На сьогодні обсяг готівки на
руках у населення є досить значним, і ті комерційні банки,
які зможуть запропонувати індивідуальним вкладникам
більший комплекс високоякісних послуг, отримають у своє
розпорядження значні суми додаткових ресурсів [5, с. 169].

Важливу роль у залученні коштів також має брендинг.
Якщо в банку є достатньо коштів на рекламу, то після
підтримки свого бренду він може розпочати рекламну ак-
цію щодо конкретного депозитного продукту або депозит-
них програм взагалі. Під час такого брендингу необхідно
зробити акцент на стабільність та надійність банку, а також
обов'язково згадати про те, що банк є членом Фонду гаран-
тування вкладів, що є додатковою гарантією повернення
депозитних коштів клієнту [6]. Банк може використовувати
рекламу в газетах і журналах, на радіо і телебаченні, різні
види міської реклами. Реклама в газетах і журналах гнучка,
оперативна, має широке охоплення місцевого ринку, виз-
нання і легке сприйняття.

Окрім реклами банкам необхідно постійно демонстру-
вати свою роботу. Це завдання можна реалізувати шляхом
активної діяльності PR-служб банку з метою досягнення
лояльного відношення до діяльності банку. В основі PR ле-
жать вміння та бажання налагодити контакт та вигідний дво-
сторонній зв'язок із громадськістю [4].

ВИСНОВКИ
Депозити є основним способом акумуляції ресурсів бан-

ку. Відповідно, управління депозитними операціями є однією
з важливих складових діяльності банку, а правильно вибра-
на депозитна політика може бути значною конкурентною
перевагою.

Низький рівень власного капіталу українських банків
посилює значення залучених через депозитні рахунки коштів
при формуванні ресурсної бази банківських інститутів та
визначає необхідність реалізації ефективної депозитної
політики в системі банківського менеджменту. Депозитна
політика повинна бути взаємопов'язаною із кредитною пол-
ітикою і забезпечувати реалізацію останньої. Саме такий
підхід на сьогодні може забезпечувати ліквідність, фінан-
сову стійкість і одночасно прибутковість комерційного бан-
ку.

Покращення організації депозитних операцій і системи
стимулювання залучення вкладів дуже важливе для банків,
особливо в такий складний для економіки країни період.
Збільшення загального обсягу вкладів юридичних і фізич-
них осіб та розширення кола вкладників шляхом залучення
потенційних клієнтів дозволить повніше задовольнити по-
треби існуючих клієнтів банку, покращити ефективність їх
обслуговування, удосконалити процедуру гарантування
вкладів та підвищити зацікавленість в розміщенні коштів у
банківських установах [2].

Література:
1. Депозитний портфель українських банків скоротив-

ся майже на 8 мільярдів гривень // Кореспондент: елект-
ронне видання [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://ua.korrespondent.net/business/financial/3207634-
depozytnyi-portfel-ukrainskykh-bankiv-skorotyvsia-maizhe-
na-8-miliardiv-hryven

2. Дмитрієва Ю.В. Депозитна політика комерційних
банків України та шляхи її вдосконалення на сучасному етапі

/ Ю.В. Дмитрієва [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 1 5 8 9 / 1 / Д м и т р і є в а % 2 0 Ю . В .
% 2 0 Д Е П О З И Т Н А % 2 0 П О Л І Т И К А % 2 0 К О М Е Р -
Ц І Й Н И Х % 2 0 Б А Н К І В % 2 0 У К Р А Ї Н И % 2 0 Т А % -
2 0 Ш Л Я Х И % 2 0 Ї Ї % 2 0 В Д О С К О Н А Л Е Н Н Я % 2 0 -
НА%20СУЧАСНОМУ%20ЕТАПІ.pdf

3. Кучеренко С.А., Лихочас Я.В. Депозитна політика
банку та основні напрями її реформування [Текст]/ С.А.
Кучеренко, Я.В. Лихочас // Бізнес інформ. — 2013. — №
6. — С. 342—343.

4. Мірошниченко О.В. Депозитна стратегія як фактор
підвищення конкурентоспроможності банків в умовах фінан-
сової кризи / Крухмаль О.В., Євченко Н.Г., Мірошниченко
О.В. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1290/1/
33_2010.pdf

5. Олексенко М.В. Депозитна політика комерційних
банків України на сучасному етапі / М.В. Олексенко //
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу.
— 2011. — № 4 (16) — С. 166—169.

6. Черевик Н.В., Гуріна Л.М. Депозитна політика банків
України, облік депозитних операцій / Н.В. Черевик, Л.М.
Гуріна [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
www.ztu.edu.ua/ua/science/publishing/visnik/econom/
2_48/49.pdf

7. Як діяли банки на ринку депозитів [Електронний ре-
сурс] / Журнал кореспондент: електронне видання. — Ре-
жим доступу: http://forbes.ua/ua/business/1364368-yak-
diyali-banki-na-rinku-depozitiv

References:
1. A magazine is a correspondent: electronic edition

(2013), "The deposit brief-case of the Ukrainian banks
grew short almost on 8 milliards of hryvnyas", available
at: http://ua.korrespondent.net/business/financial/
3207634-depozytnyi-portfel-ukrainskykh-bankiv-skoro-
tyvsia-maizhe-na-8-miliardiv-hryven (Accessed 2 January
2014).

2. Dmutrieva, Y.V. (2012), "Deposit politics of commercial
banks of Ukraine and ways of her perfection on the modern
stage", available at: http://www.repository.hneu.edu.ua/
j s p u i / b i t s t r e a m / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 1 5 8 9 / 1 /
Д м и т р і є в а % 2 0 Ю . В . % 2 0 Д Е П О З И Т Н А % 2 0 -
П О Л І Т И К А % 2 0 К О М Е Р Ц І Й Н И Х % 2 0 Б А Н К І В % -
20УКРАЇНИ%20ТА%20ШЛЯХИ%20ЇЇ%20ВДОСКО-
НАЛЕННЯ%20НА%20СУЧАСНОМУ%20ЕТАПІ .pdf
(Accessed 28 February 2014).

3. Kycherenko, S.A. Luhochas, Y.V. (2013) "Deposit
politics of bank and basic directions of her reformation",
Business info, vol. 6, pp. 342—343.

4. Miroshnichenko, O.V. (2011), "Deposit strategy as factor
of increase of competitiveness of banks is in the conditions of
financial crisis", available at: http://dspace.uabs.edu.ua/
jspui/bitstream/123456789/1290/1/33_2010.pdf
(Accessed 28 February 2014).

5. Oleksenko, M.V. (2011) "Deposit politics of commercial
banks of Ukraine on the modern stage", Bulletin of Berdyansk
University of management and business,vol. 4 (16), pp. 166—
169.

6. Cherevuk, N.V., Gyrina, L.M. (2009), "Deposit politics
banks of Ukraine, account of deposit operations", available
at: http://www.ztu.edu.ua/ua/science/publishing/visnik/
econom/2_48/49.pdf (Accessed 5 February 2014).

7. Journal correspondent (2014), "How was the banks in
the Deposit market", available at: http://forbes.ua/ua/
business/1364368-yak-diyali-banki-na-rinku-depozitiv
(Accessed 1 Mart 2014).
Стаття надійшла до редакції 13.03.2014 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

99

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стійкий розвиток аграрної галузі регіону вимагає

формування раціональної структури ресурсного потен-
ціалу і створення умов для забезпечення максимально-
го його використання. Відчутною є потреба комплекс-
ного аналізу ефективного використання потенціалу
сільського господарства, обгрунтування та аналізу його
складових.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам розвитку аграрного сектора присвяче-
но класичні праці М.І. Вавілова, С.Ю. Вітте, В.В. Доку-
чаєва, М.Д. Кондратьєва. Проблеми формування нау-
кових основ стійкого розвитку аграрної галузі знайшли
також відображення в працях багатьох українських вче-
них-економістів: В.В. Вернадського, Б.М. Данилиши-
на, М. І. Долішнього, С.І. Дорогунцова, Г.Б. Іваницької,
О.Л. Кашенко, М.Ф. Кропивка, Г.М. Калетніка, С.В. Коз-
ловського, Л.В. Мельника, С. В. Мартинова, Є.В. Міше-
ніна, М.М. Паламарчука, С.А. Подолинського, В.М. Тре-
гобчука, Г.В. Черевка та ін.
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У статті розглянуто питання визначення стратегічного економічного потенціалу аграрної га-

лузі Вінницької області. Досліджено складові стратегічного економічного потенціалу аграрної

галузі. Досліджено основні економічні показники розвитку аграрної галузі Вінницької області.

Проведено аналіз структури земельного фонду Вінницької області та стан екології регіону. За-

пропоновано здійснювати програми інвестиційної політики, які повинні базуватися на стратег-

ічних напрямах підвищення інвестиційної привабливості земель сільськогосподарських

підприємств.

The article discusses the definition of strategic economic potential of the agricultural sector

Vinnytsia region. Studied components of a strategic economic potential of the agricultural sector.

The basic economic indicators of the agricultural sector Vinnytsia region. The analysis of the structure

of land fund Vinnytsia region and state ecology of the region . Requested to carry out the program of

investment policy , which should be based on strategic directions to increase the investment

attractiveness of land farms.

Ключові слова: стратегічний потенціал, аграрна галузь, регіон, держава.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає у визначенні стратегіч-

ного економічного потенціалу аграрної галузі Вінниць-
кої області та обгрунтуванні економічних заходів щодо
його покращення.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Визнаючи наукову і практичну цінність зроблених

українськими вченими досліджень, слід зазначити, що
низка аспектів розвитку регіонального аграрного сек-
тора вимагає подальшого, більш системного опрацю-
вання. В сучасних умовах необхідно розширити формат
вивчення зазначеної проблеми з позиції стратегічного
підходу, який дозволяє комплексно вивчати не тільки
господарські, а і соціальні, науково-технічні, інсти-
туційні, інноваційні, інвестиційні проблеми.

Автор [1] трактує стратегічний економічний потен-
ціал галузі (регіону) як сукупність потенційних еконо-
мічних ресурсів, що становлять ту частину накопичено-
го капіталу, яка представлена на інвестиційному ринку
у формі потенційного економічного попиту, який здат-
ний перетворитися на реальний економічний попит, що

FEATURES AND EVALUATION OF STRATEGIC ECONOMIC POTENTIAL
OF THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN THE REGION
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забезпечує задоволення матеріальних, фінансових і
інтелектуальних потреб відтворення капіталу.

Розбіжності в підходах різних дослідників до ви-
значення поняття "стратегічний економічний потенціал"
обумовлені тим, що кожен з них виділяв одну з харак-
терних рис цієї категорії, не розкриваючи її цілком [2,
3]. В одних на визначеннях даної категорії робиться
акцент на чинники й умови, що визначають величину еко-
номічного потенціалу (ресурсний підхід), в других — на
результати використання економічного потенціалу, у
третіх — на характер економічних відносин. Аналізую-
чи дані підходи, можна зробити ряд узагальнень.
Спільним для наведених визначень є зв'язок економіч-
ного потенціалу суб'єкта господарювання з кількістю і
якістю ресурсів, наявних в аграрному секторі. Відпові-
дно цього пропонується розглядати стратегічний еко-
номічний потенціал аграрної галузі регіону відповідно
до рисунка 1.

Основними елементами стратегічного економічно-
го потенціалу аграрної галузі регіону є:

Природний потенціал, основу якого складають при-
родні ресурси і природні умови, включає всі види сиро-
винних і енергетичних ресурсів, природно-кліматичні й
екологічні умови. Його похідними є природно-ресурс-
ний, природно-кліматичний і екологічний потенціали
території. Природо-ресурсний потенціал аграрного сек-

тора території представлений запасами енергетичних,
грунтово-земельних, водних, біологічних ресурсів, що
залучені чи можуть бути залучені до господарської
діяльності регіону [4].

Виробничий потенціал території представлений за-
собами і предметами праці, що утворюють матеріаль-
но-технічну базу виробничої і невиробничої сфер діяль-
ності. Його величина характеризується уречевленим ка-
піталом галузей економіки, рівнем територіального
поділу праці, умовами, що забезпечують ефективне
функціонування виробничих ресурсів території.

Фінансовий — відображає як результати госпо-
дарської діяльності на самій території, так і ступінь
фінансової підтримки регіону вищими органами влади і
управління.

Інтелектуально-інноваційний — представлений
знаннями, науково-технічним, економічним та іншим ви-
дами інформації, що є основою розробки будь-яких
управлінських рішень. Завдяки інформації та іннова-
ційним рішенням можлива екологізація потреб і вироб-
ничих систем.

Стратегічний економічний потенціал регіону роз-
глядається як система, отже, всі її елементи взаємоза-
лежні [3]. Тому з метою забезпечення стійкого розвит-
ку аграрної галузі регіону необхідно здійснити еколо-
гізацію процесів взаємодії структурних потенціалів.

Крім того, функціонування
стратегічного економічного
потенціалу регіону розгля-
дається як безупинно понов-
люваний процес, що скла-
дається зі стадій формуван-
ня, розвитку і використання,
а отже, екологізацію необхі-
дно здійснювати на всіх ста-
діях його відтворювального
циклу. У цьому випадку еко-
логізація стратегічного еко-
номічного потенціалу буде не
разовим заходом, а безупин-
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Рис. 1. Стратегічний економічний потенціал аграрної галузі регіону

Таблиця 1. Основні економічні показники аграрної галузі

Вінницької області

Плоказник 
Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Кількість с-г. підприємств 518 498 1822 1908 1946 1969 

Середня кількість працівників, 

зайнятих у с-г. виробництві, осіб 

40511 34344 35883 35963 36978 36708 

Валова продукція с-г., млрд грн. 12,99 12,59 12,6 13,3 14,492 16,344 

Чистий прибуток під-в с-г галузі, 
млн грн. 

330,65 131,96 926,91 1829,85 1240,46 1578,5 

Рівень рентабельності усієї 
діяльності під-в с-г. галузі, % 

8,5 2,6 17,0 22,5 13,0 15,8 

Державна підтримка с-г. під-в, 

отримано дотацій, млн грн. 

158,273 36,140 95,266 68,079 61,239 52,508 

Інфляція в Україні 22,3 12,3 9,1 4,6 -0,2 0,5 
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ним процесом, що забезпечуватиме зрівноважений еко-
лого-економічний розвиток території.

Для врахування факторів впливу на стійкість роз-
витку аграрної галузі регіону варто навести основні еко-
номічні показникі даної галузі (табл. 1). В данній таб-
лиці, наведено також рівень інфляції в Україні, який на-
ведений для співставлення темпу росту [5].

З даної таблиці, можна зробити наступні висновки:
кількість підприємств аграрної галузі Вінницької області
неухильно збільшується, за умов незначної зміни серед-
ньої чисельності працюючих у зазначених підприєм-
ствах.

Світова практика функціонування сільськогоспо-
дарського виробництва у світовій практиці показує, що
основоположним елементом виробництва та формуван-
ня ресурсів є наявність робочої сили, яка здатна приве-
сти в дію наявні засоби виробництва. У селянському
господарстві, як зазначав О. Чаянов, "яке б велике зна-
чення ми не надавали впливу ринку, розмірам землеко-
ристування, наявності засобів виробництва і природним
умовам родючості, ми повинні будемо визнати, що тех-
нічно організуючим елементом всякого виробничого
процесу є робочі руки" [6]. Результативність госпо-
дарської діяльності підприємства значною мірою зале-
жить від забезпеченості трудовими ресурсами, їх про-
фесійно-кваліфікаційного рівня, здатності реалізувати
свою потенційну продуктивну силу.

Головною особливістю формування аграрного ре-
сурсного потенціалу регіону в даний час є скорочення
капітальних вкладень в сільське господарство протя-
гом останніх десяти років і на цій основі значне змен-
шення матеріальних ресурсів галузі, що характери-
зується збільшенням кількості застарілої техніки і об-
ладнання, виходом з експлуатації меліоративних сис-
тем, гідротехнічних споруд, переробних і обслугову-
ючих підприємств; скорочення земельної площі в ко-
ристуванні сільсько-господарських підприємств; сут-
тєве зменшення середньорічної чисельності в них пра-
цюючих.

Зміни величини чистого прибутку підприємств галузі
має коливальний характер, який обумовлений не стільки
рівнем дотації галузі з державного бюджету, скільки
зміною природніх умов, які прямим чином впливають на
урожайність сільськогосподарських культур (рис. 2) [5].

Хоча, кількість працюючих у сільськогосподарських
підприємствах регіону за останні три роки відносно по-
стійна, ця тенденція може мати більш глибокі негативні
наслідки в майбутньому, та суттєво вплинути на стійкість
аграрної галузі Вінниччини загалом.

Трудові ресурси є основною продуктивною силою
суспільства, найактивнішою, з економічної точки зору,
частиною сільського населення, яка безпосередньо
бере участь у сільськогосподарському виробництві.
Трудові ресурси сільського господарства   це насампе-
ред наявне праце-здатне населення, яке проживає в селі
і зайняте у сільськогосподарському ви-робництві. У ком-
плексі основних чинників розвитку сільського господар-
ства і його територіальної організації демографічні є
найважливішими, оскільки виробництво пов'язане на-
самперед з використанням працездатного населення.

У даний час, коли перестала існувати централізова-
на система матеріально-технічного постачання, скоро-
чення чисельності сільського населення, в тому числі й
працездатного, є негативним явищем у сільському гос-
подарстві. Слід зазначити, що в багатьох розвинених
країнах світу відбувається процес перерозподілу насе-
лення в напрямку зменшення частки сільського і
збільшення міського, однак у них постійно зростає
рівень фондо- і енергоозброєності праці, а тому пере-
розподіл має закономірний характер.

Важливим показником виробничого потенціалу аг-
рарної галузі регіону є показник обсягу сільськогоспо-
дарського виробництва. Цей показник доцільно оціню-
вати по валовій продукції сільського господарства ре-
гіону.

Валова продукція сільського господарства — це
первинний результат взаємодії факторів виробництва,
матеріальна і вартісна основа інших кінцевих резуль-
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Рис. 2. Динаміка зміни чистого прибутку підприємств с.-г. галузі регіону

та рівень дотацій в с.-г. з бюджету України
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татів, що в натуральній формі представлений всіма ви-
робленими протягом року первинними продуктами рос-
линництва і тваринництва, а у вартісній — оцінений за
порівнянними цінами відповідного року. Динаміка зміни
величини валової продукції аграрної галузі Вінницької
області наведена на риcунку 3 [5].

Тобто можна стверджувати, що рівень виробницт-
ва сільськогоcподарської продукції в регіоні поступово
збільшується, незважаючи на внутрішні та зовнішні чин-
ники (кризові явища в економіках світу).

Використання землі як природного ресурсу є спе-
цифічною особливістю сільськогосподарського вироб-
ництва. Досягнутий ефект має розраховуватися на оди-
ницю земельних ресурсів. Проблематичним і дискусій-
ним є питання про те, що саме вважати кінцевим ефек-
том використання земель. Треба визначити критерій і
систему показників. Критерієм ефективності викорис-
тання земель є збільшення обсягу вироб-ництва вало-
вої продукції у розрахунку на одиницю земельних ре-
сурсів з дотриманням екологічних вимог.

Узагальнюючим показником слід вважати вихід ва-
лової продукції, тому що використання землі повинно
оцінюватись за продукцією, яку виробляють на ній, а не
за тим, як цією продукцією розпоряджається господар-
ство. З цієї причини валовий доход та прибуток для цієї
мети не підходять. Вони є елементами валової продукції
і залежать від матеріального оснащення галузі і комер-
ційної діяльності [7].

При оцінці використання землі виникають певні
труднощі через вплив великої кількості чинників, які
треба враховувати. Слід розрізняти показники ресурс-
ного типу і результативні. До показників ресурсного типу
належать кліматичні умови, якість землі, склад сільсько-
господарських угідь, структура посівних площ, фондо-
забезпеченість, трудові ресурси. До результативних —
урожайність, собівартість продукції, диференціальна
рента, валова продукція, валовий доход, прибуток та
інше.

Продуктивна сила землі значною мірою залежить
від якості грунтів та кліматичних умов. Їх різноманітність
склалася в процесі природної еволюції, тому кожне
сільськогосподарське підприємство за своїми природ-
ними даними суттєво відрізняється від інших. Незважа-

ючи на те, наскільки сприятливими є дані природні умо-
ви для того чи іншого господарства, його подальший
розвиток буде відбуватися саме в цих умовах. Зростан-
ня виробництва сільськогосподарської продукції мож-
ливе, коли природні і матеріальні елементи потенціалу
в процесі їх використання найповніше будуть реалізо-
вувати продуктивну силу землі.

Ефективне використання землі стане реальним лише
за умови наближення виробничої структури будь-якого
сільськогосподарського підприємства і методів органі-
зації виробництва в ньому до місцевих особливостей
природних чинників.

Для визначення оптимальної структури земельного
потенціалу необхідно привести його складові до спіль-
ного знаменнику — грошової оцінки. У світовій прак-
тиці відомі три основні підходи щодо визначення вар-
тості землі: ринковий, витратний, прибутковий, у межах
яких сформувалися основні методи грошової оцінки
земельних угіддь. Найбільш розповсюдженим є по-
рівняльний метод (зіставлення продажів), що склався в
рамках ринкового підходу. При доступності ринкової
інформації про продаж ділянок ринкова ціна аналогіч-
ної ділянки коригується за допомогою відповідних ко-
ефіцієнтів, що враховують основні відмінності ділянки,
яка виставляється на продаж. Основними чинниками, за
допомогою яких проводиться порівняння ділянок, є пра-
вове відношення до земельної ділянки (наявність прав
володіння, користування, розпорядження тощо); умо-
ви продажу (вільний, вимушений, ліквідаційний, у разі
смерті власника та ін.); дата продажу (сезонність, рівень
інфляції, активність ринку); місцезнаходження ділянки
(різний ступінь містобудівної цінності); фізичні харак-
теристики (розмір, конфігурація, схили, стан грунтів,
заболоченість, підземні води тощо); використання при-
леглої території (транспортні зв'язки, історичні ланд-
шафти, місця відпочинку, зони забруднення, зони шумів,
електромагнітних полів і т.д.); вимоги, яких необхідно
дотримуватись при забудові та використанні земельно-
го наділу (природоохоронні, збереження історичних та
культурних пам'яток тощо).

Використання даного методу в Україні усклад-
нюється не лише відсутністю земельного ринку, але й
обгрунтуванням кількісного значення коригуючих ко-
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Рис. 3. Динаміка зміни виробництва валової продукції с.-г. регіону
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ефіцієнтів. Тому сьогодні йдеться не про ціну землі, а
про її грошову оцінку. Домінуючою щодо визначення
оцінки землі стала думка по те, що вона повинна бути
такою, щоб можна було визначити, якою має бути її
нормальна прибутковість при оптимальних умовах гос-
подарювання.

Відповідно до даних [8] структура земельного фон-
ду Вінницької області наведена на рисунку 4.

Як бачимо, переважна більшість земель області ви-
користовується для сільськогосподарського призначен-
ня, що і не дивно, бо Вінниччина — відомий аграрний
регіон.

Територія області за станом на 1 січня 2014 року
складає 2649,2 тис. га, в т.ч. сільськогосподарських
угідь 2015,2 тис. га. Ліси та iншi лiсовкритi площі скла-
дають 379,4 тис. га, забудовані землі 107,2, заболочені
землі 29,0, відкриті землі без рослинного покриву або
з незначним рослинним покривом 25.1 тис., внутрішні
води 43,4 тис. га та інші землі 49,3 тис. га.

Розглянемо стан використання земель сільськогос-
подарського призначення у Вінницькій області. Із них

рілля складає 1725,9 тис. га, перелоги — 1,3 тис. га, ба-
гаторічних насаджень — 51,3 тис. га, сіножатей — 50,7
тис. га i пасовищ 186,0 тис. га.

Найбільш продуктивним видом угідь є рілля. Від
її питомої ваги у структурі земельних угідь залежить
спеціалізація сільськогосподарського виробництва,
співвідношення між галузями рослинництва і тва-
ринництва, продуктивність та економічна ефек-
тивність використання природно-ресурсного потен-
ціалу.

Територіальна та продуктивна вичерпуваність зе-
мельних ресурсів, втрата грунтовим покривом само-
відновлюваної та самоочисної здатності є гострою еко-
логічною і економічною проблемою. Зміна складу та
якості грунтового покриву є результатом впливу не тіль-
ки природного кругообігу повітря і води, але й діяль-
ності людини. Одним з найбільших забруднювачів зе-
мельних ресурсів є сільське господарство. В процесі
інтенсифікації відходність сільського господарства та
його виснажуюча дія на природне середовище багато-
разово зросла. Інтенсифікація сільського господарства
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Рис. 4. Структура земельного фонду Вінницької області, 01.01.2014
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викликала цілу низку негативних наслідків, головними
з яких є: деградація грунтів ("виорювання" на ріллі, коли
спеціалізовані сівозміни різко посилили ерозійні про-
цеси та знизили родючість грунту; ущільнення грунту під
дією важкої техніки); забруднення природного середо-
вища залишковою кількістю засобів хімізації (мінераль-
них добрив, хімічних засобів боротьби з бур'янами,
шкідниками та хворобами рослин, стимуляторів росту
рослин); забруднення довкілля стоками тваринницьких
ферм та комплексів; несприятливі зміни гідрологічного
режиму і пов'язані з ними процеси знеліснення, забо-
лочення тощо.

Вінниччина характеризується, в цілому, як порівня-
но благополучний регіон із значно меншим, ніж в про-
мислових областях, рівнем забруднення атмосферно-
го повітря. Понад 50% викидів в атмосферне повітря
(від їх загальної кількості) на території області — це
викиди автотранспорту, ще близько 35% — викиди
Ладижинської ТЕС та понад 3% — викиди магістраль-
них газопроводів. Викиди усіх інших підприємств об-
ласті становлять близько 10%.

Кількість викидів забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря області наведено на рисунку 5. Протя-
гом січня — вересня 2013 року в довкілля області від
стаціонарних джерел забруднення потрапило 103 тисячі
тон забруднюючих речовин, що на 46% більше аналог-
ічного періоду попереднього року [9].

Отже, сучасний стан навколишнього природного
середовища у Вінницькій області можна охарактеризу-
вати як відносно стабільний. У порівнянні з іншими ре-
гіонами України Вінницька область не відзначається ви-
соким промисловим потенціалом, але можна відзначи-
ти наступні екологічні проблеми області: забрудення
атмосферного повітря внаслідок викидів шкідливих ре-
човин; забрудення водних ресурсів; забрудення грунтів
і земельних ресурсів; зростання захворювання населен-
ня; погіршення стану природного середовища; неконт-
рольоване знищення і пошкодження тварин, рослин,
лісів.

Основні заходи з покращення екологічного стану
області: запровадження водозберігаючих форм розвит-
ку економіки області; зменшення скидів забруднюючих
речовин у водойми, повітря, грунти; фінансова підтрим-
ка ековиробництв; організація об'єктивного моніторин-
гу стану природного середовища області; забезпечен-
ня об'єктивності даних держстатзвітності; підвищення
розмірів зборів за користування та забруднення при-
родних ресурсів; впровадження екологічного вихован-
ня населення; збільшення витрат бюджетів на природо-
охороннну діяльність.

ВИСНОВКИ
Слід зазначити, що потенціал сільського господар-

ства Вінницької області досить високий, але для повної
реалізації цього потенціалу потрібні певні зусилля з боку
держави. Досягти успіху у залученні іноземного капіта-
лу в сільськогосподарське виробництво можна шляхом
здійснення програми вітчизняної інвестиційної політи-
ки, яка повинна базуватися, зокрема, на стратегічних
напрямах підвищення інвестиційної привабливості зе-
мель сільськогосподарських підприємств для іноземних
інвесторів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі свого розвитку Україна розв'язує

суперечності між необхідністю інтегруватися у світову еко-
номіку, з одного боку, та захистом свого внутрішнього рин-
ку, власного товаровиробника і національних інтересів, з
іншого. Досягти обох завдань держава одночасно може
лише у випадку, якщо в країні буде створено висококонку-
рентну промисловість, продукція якої користувалась б по-
питом на внутрішньому та зовнішніх ринках. Тому держава
в усіх країнах проявляє значну увагу розвитку промисло-
вості.

Досвід розвинених країн світу свідчить про те, що еко-
номічне змагання за лідерство на міжнародних галузевих
ринках відбулося, насамперед, завдяки впровадженню інно-
ваційних моделей соціально-економічного розвитку.

Сучасні дослідження теорій економічного розвитку по-
казали, що інновації мають прямий вплив на динаміку еко-
номічного розвитку соціально-економічних систем [4; 17;
31].
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

SCIENTIFIC APPROACHES TO DEFINE STATE INNOVATION POLICY IN MODERN
CONDITIONS

У статті проведено сутнісний аналіз відомих визначень "державної інноваційної політики".

Висвітлюються різні підходи до визначення "державно інноваційної політики". Виокремлено

рівні державної інноваційної політики, які за результатами оцінки їх ефективності дозволяють

оперативно коригувати: цілі, плани, механізми, інструменти, принципи та інші ресурси. У да-

ному дослідженні було дано авторське визначення сутності дефініції "державна інноваційна

політика", що дозволяє виокремити комплексність компонентів державної інноваційної політики

та сформувати системний підхід до процесу державного регулювання інноваційної діяльності.

The article analyzes the essential well-known definitions of "state innovation policy". It highlights

the different approaches to the definition of "public innovation policy". Author determined the level

of innovation policy, which, according to the investigation results, lets us efficiently adjust: goals,

plans, machinery, tools, guidelines and other resources. In this study, there is an author definition

what the essence of the term "state innovation policy" is, which allows to isolate the complexity of

the state innovation policy components and establish a systematic approach to the process of state

regulation of innovation.

Ключові слова: інновація, інноваційні процеси, державна інноваційна політика.
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Як зазначає Дж. Тіроль (Tirole), ще у 1957 році Р. Солоу
(Solow) встановив, що лише близько 10% економічного
зростання в перерахунку на одиницю населення було по-
в'язано зі збільшенням відношення капіталу до праці. Це
зумовило посилену увагу економістів до ролі технологічно-
го прогресу в покращанні суспільного добробуту [1, c. 389].

Виходячи з цього, особлива увага не лише науковців,
але й суб'єктів державного управління до інноваційних чин-
ників соціально-економічного розвитку зросла ще більше,
через те, що міжнародне суперництво за лідерство на світо-
вих ринках значно загострилося.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Потрібно відзначити, що, незважаючи на посилену ува-
гу науковців до державного регулювання інноваційних про-
цесів, чіткого трактування та єдиного підходу щодо визна-
чення сутності поняття "державної інноваційної політики"
(далі ДІП) в економічній науці ще не вироблено.
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З'ясуванню сутності державної інноваційної політики при-
свячені дослідження провідних вітчизняних учених, серед яких:
З. Адаманова [2], В. Гусева [8], Г. Лазутіна [14], В. Новицький
[18], М. Петрина [20], Л. Федулова [28], О. Шнипко [32] та інші.

 Незважаючи на значну кількість публікацій питання
чіткого обгрунтування та дослідження та наукових підходів
щодо уточнення трактування поняття "державна інновацій-
на політика" залишається невирішеними.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням даної статті є дослідження різних наукових

підходів та уточнення змісту поняття "державна інновацій-
на політика".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для зясування сутності ДІП та здійснення ефективного
регулювання інноваційними процесами визначимо існуючі
підходи у формуванні ДІП на сучасному етапі розвитку нашої
держави. Так науковцями [2—27] на рівні систематизації
розглядаються різні підходи, які виявляють особливості дер-
жавної інноваційної політики. Однак переважна більшість
фахівців не наводять своєї позиції відносно змістового на-
повнення поняття "державна інноваційна політика" [5; 21;
24].

Також не окреслюється воно і в Законі України "Про
інноваційну діяльність" [19]. Відповідно до зазначеного

Таблиця 1. Підходи до визначення поняття "державна інноваційна політика"

Автор, джерело 
 

Ключові 
слова у 

визначенні 
Визначення поняття «державна інноваційна політика» 

Адаманова З. [2] Вимоги, 
принципи, 

заходи, 

методи, 

інструменти 

система поглядів, вимог, принципів, що визначають основні напрями, форми 
заходів у сфері регулювання інноваційним процесом та управління науково-

технологічним розвитком, а також сукупність методів та інструментів впливу 

держави на інноваційний процес на всіх рівнях національної економічної 
системи та суспільства  

Андрощук Г. [3] Заходи сукупність науково-технічної, виробничої, управлінської, фінансової і інших 

заходів, пов’язаних з просуванням нової або поліпшеної продукції на ринку 

збуту  

Гоптаренко Ю. [7]  

 

Заходи, 

просування  
сукупність заходів пов’язаних зі створенням нових чи вдосконаленням 

існуючих продуктів або технологічних процесів, застосування їх у виробництві 
та комерційною реалізацією, з просуванням нової чи поліпшеної продукції на 
ринок збуту  

Гусєв В. [8] Заходи, 

реалізація  

спрямована діяльність органів законодавчої та виконавчої державної влади на 
впровадження комплексу системних заходів щодо створення інституційних, 

фінансово-економічних, науково-технічних, соціально-культурних засад, а 
також запровадження механізмів їх реалізації через залучення організаційних, 

фінансових, матеріально-технічних, інформаційних та інтелектуальних 

ресурсів для підтримки та стимулювання розвитку інноваційних процесів  

Захарченко В.І. [9] Форми,  

методи, 

механізми, 

мотивація. 

 сукупність певних напрямів, форм і методів діяльності держави, спрямованих 

на створення взаємопов'язаних механізмів інституційного, ресурсного 

забезпечення підтримки та розвитку інноваційної діяльності, на формування 

мотиваційних факторів активізації інноваційних процесів 

Зянько В. [10]. Складова,  
дії, мета.  

 складова соціально-економічної політики, яка визначає пріоритети 

інноваційного розвитку країни, включаючи комплекс організаційних дій, які 
забезпечують досягнення поставленої мети 

Лазутін Г. [14] Цілі, методи комплекс цілей, а також методів впливу державних структур на економіку та 
суспільство в цілому, пов’язаних з ініціюванням і підвищенням економічної та 
соціальної ефективності інноваційних процесів» 

Лебедева Л. В. [15] 

  

Заходи, 

умови 

 система заходів органів держави, метою якої є створення умов для 

найкращого розвитку інноваційної діяльності суб’єктів господарювання, 
підвищення конкурентоспроможності національної наукоємної продукції, 
розроблення й удосконалення нормативно-правової бази й розвиток 

інноваційного середовища 
Павленко І.А. [19] 

 

Заходи сукупність науково-технічних, виробничих, управлінських, фінансово-
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Закону, даний термін обмежується лише визначенням че-
рез з'ясування принципів державної інноваційної політики.

У той же час для оцінки ефективності потрібно чітко
визначитися з об'єктом оцінювання, що потребує встанов-
лення сутності ДІП. Морщагін А.П запропонував чотири
найбільш характерних підходи, що розкривають сутність ДІП
з різних позицій: 1) інституційний, у межах якого під ДІП
розуміється сукупність інститутів, включаючи законодавчі,
що забезпечують цілеспрямовану діяльність держави у
сфері регулювання національних інноваційних процесів і
формують специфічне інституціональне середовище взає-
модії суб'єктів інноваційного процесу; 2) функціональний,
згідно з яким під ДІП пропонується розуміти сферу та типи
регулюючих функцій держави, у тому числі її компетенції та
прерогативи; 3) формальний, що дозволяє визначити ДІП
як складову частину загальної політики держави, націлену
на забезпечення інтенсифікації інноваційного розвитку; 4)
системний, який визначає ДІП як комплекс заходів із роз-
витку національної інноваційної системи [15, с. 6].

Відповідні підходи до визначення сутності ДІП перед-
бачають визначення функцій державного управління інно-
ваціями. Так, до функцій державного управління згідно ок-
реслених підходів можна зарахувати: державне нормуван-
ня (системний підхід); державний контроль і моніторинг
(інституціональний підхід); державне прогнозування й пла-
нування (функціональний підхід); державне стимулювання
(формальний підхід); державне регулювання та координу-
вання (інституціональний підхід).

Виходячи з того, що тлумачення поняття "державна
інноваційна політика" базується на чотирьох підходах, не-
обхідно уточнити в чому, власне полягає її економічний фе-
номен.

 Для формування власного тлумачення категорії "дер-
жавна інноваційна політика" здійснено грунтовний огляд
літературних джерел, що дав змогу виділити ключові слова
у визначенні та показові підходи до розгляду даної категорії,
що наведені в таблиці 1.

Досліджуючи підходи до визначення поняття "держав-
на інноваційна політика" розглядається переважно в рам-
ках інституційного [9; 23] та функціонального підходів[10;
22; 28; 29], де вона визначається як сукупність інститутів або
як набір інструментів державного регулювання. Особливу
увагу слід приділити інституціональному підходу в визна-
ченні сутності ДІП, який відповідає реалізації функцій дер-
жавного контролю, моніторингу, регулюванню та коорди-
нуванню інноваційною діяльністю в країні відповідними
органами державної влади. Так, дослідники, розширюючи
змістовне навантаження цього підходу, до основних функцій
державних органів в інноваційній сфері відносять також:
акумуляцію засобів на наукові дослідження та інновації;
координацію інноваційної діяльності органів державного
управління; стимулювання інновацій, введення санкцій за їх
відсутність; створення нормативно-правової бази іннова-
ційних процесів у сфері державного управління; кадрове за-
безпечення інноваційної діяльності; формування науково-
інноваційної інфраструктури; інституційне забезпечення
інноваційних процесів; забезпечення соціоцентричної та гу-
маноцентричної спрямованості інновацій; підвищення сус-
пільного статусу інноваційної діяльності; регіональне регу-
лювання інноваційних процесів; вивчення та впровадження
міжнародного досвіду як суттєвий ресурс управлінських
інновацій [27, с. 72]. Враховуючи перелік узагальнених
функцій державних органів в інноваційній сфері, сформу-
льованих вітчизняними науковцями, можливо зробити вис-
новок, що державні органи влади повинні реалізувати всі
вище означені підходи щодо здійснення інноваційної по-
літики в державі, а отже повинна бути сформована певна
модель державного управління інноваційною діяльністю,
яка, в свою чергу, потребує наявності конкретного механіз-

му регулювання цього процесу. Можна навести визначення
й інших фахівців [6; 12; 16; 24] де сутність ДІП визначається
через "набір…", "сукупність…", "комплекс…" інструментів
або форм та методів державного регулювання, тобто зво-
диться до інституційного чи функціонального підходів.

Проте слід відмітити, що обидва зазначені підходи щодо
сутності державної інноваційної політики мають очевидну
ваду, яка полягає в тому, що формування інститутів та вико-
нання функцій може бути стихійним та непослідовним. У
такому випадку при наявності сукупності форм та методів
державного регулювання інноваційних процесів більш ко-
ректно констатувати відсутність державної інноваційної пол-
ітики, а не її наявність. Наявність політики робить державне
регулювання послідовним, спрямованим на досягнення пев-
них цілей. У даному аспекті Л.І. Федулова, В.П. Александ-
рова, Ю.М. Бажал цілком слушно зазначають, що суть дер-
жавного регулювання інноваційної діяльності полягає в
цілеспрямованому впливі органів державного управління на
економічні інтереси інститутів інноваційної сфери. Держав-
не управління буде ефективним, коли заходи впливу будуть
співвідноситись з власними цілями об'єкту регулювання і
призведуть до реалізації певних управлінських рішень в про-
цесі інноваційної діяльності [26, с. 474]. Включення в рам-
ках інституційного та функціонального підходів в державну
інноваційну політику цілей не вирішує повністю проблему
спрямованості державного регулювання у відповідній сфері.
Адже поставлені цілі можуть суперечити одна одній. Тоді
інструменти державного регулювання, які спрямовані на
досягнення одних цілей, будуть віддаляти об'єкт регулюван-
ня від інших. За таких умов не можна буде констатувати на-
явність політики. В даному контексті державну інноваційну
політику розглядає Г. Лазутін, [13] який в даному визначенні
пов'язує в одне ціле цілі та методи їх досягнення, однак поза
увагою лишається проблема узгодженості цілей та методів,
а також ресурсне забезпечення та зворотній зв'язок.

Сутність ДІП як цілісної системи, яка робить ціле-
спрямованим і послідовним державне регулювання іннова-
ційних процесів, на нашу думку, може бути найбільш адек-
ватно описана, використовуючи системний підхід. В рамках
зазначеного підходу який використано групою авторів [2;
3; 7; 8; 13; 14; 25; 26] в даному визначенні цінним, на нашу
думку, є розгляд державної інноваційної політики як систе-
ми. Адже поняття системи передбачає, що всі її компоненти
є взаємопов'язаними і утворюють єдине ціле. Оскільки сис-
тема також завжди функціонує в певному середовищі, саме
тому важливим є забезпечення зворотного зв'язку за раху-
нок оцінки ефективності державної інноваційної політики.

Взаємоузгодженість, яка відрізняє систему від набору
чи комплексу компонентів в ДІП має проявлятися при по-
становці цілей, розробці та застосуванні принципів, стра-
тегій, планів, інструментів їх досягнення та при ресурсному
забезпеченні виконання зазначених стратегій, планів тощо.
Найважливішими ендогенними складовими державної інно-
ваційної політики є: цілі інноваційного розвитку, стратегії та
принципи їх досягнення, плани інноваційного розвитку еко-
номіки чи окремих галузей, механізми реалізації держав-
ного регулювання інноваційних процесів, інструменти,
організаційно-інституційне, кадрове, фінансове забезпечен-
ня інноваційних процесів, оцінка ефективності інноваційної
політики (рис. 1).

 Наведені на рис. 1 рівні відображають послідовність
формування та реалізації ДІП, а саме: 1) постановку цілей,
2) розробку принципів, стратегій, планів, механізмів та
інструментів, за рахунок яких поставлені цілі будуть до-
сягнуті, 3) ресурси, які будуть використанні — для досяг-
нення цілей (1), та оцінку ефективності ДІП 4), яка відіграє
роль зворотного зв'язку. Виокремлення рівнів ДІП надає
можливість за результатами оцінки її ефективності опера-
тивно коригувати: цілі; плани, механізми, інструменти та



Інвестиції: практика та досвід № 7/2014108

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ін.; ресурси, використовувані для реалізації ДІП (якщо і цілі
поставлено вірні і інструменти обрано правильно, але ре-
сурсів певного виду на реалізацію ДІП виділено недостат-
ньо). На нашу думку, державна інноваційна політика є сис-
темоутворюючим чинником державного регулювання інно-
ваційних процесів. Таке розуміння сутності державної інно-
ваційної політики дозволяє дещо по-новому розглядати її
результативність, зокрема, не обмежуватись аналізом ок-
ремих заходів, а оцінити, наскільки вони є системними,
тобто з'ясувати, чи мають вони єдину систему державного
регулювання. Зробити це можна проаналізувавши ступінь
сформованості державної інноваційної політики, оскільки:
більш повно сформована державна інноваційна політика
ефективніше виконує системоутворюючу функцію держав-
ного регулювання. Низький рівень сформованості держав-
ної інноваційної політики вказує на відсутність передумов
для системності державного регулювання інноваційних
процесів. Відзначимо, що системний підхід до ДІП вклю-
чає в значній мірі і формальний підхід, так є складовою
системи більш високого рангу державного регулювання
соціально-економічних процесів. В даному контексті важ-
ливо, щоб державна інноваційна політика була узгодже-
ною з іншими складовими цієї системи — економічною, на-
уковою, соціальною та іншими політиками. Державне ре-
гулювання також потрібно розглядати як складову систе-
ми ще більш високого рангу — соціально-економічної си-
стеми національного рівня, яка є, в свою чергу є складо-
вою глобальної економіки. Тому, ДІП повинна бути узгод-
женою з поточними станами зазначених систем більш ви-
сокого рангу та їх тенденціями. Виходячи з системного
підходу, ефективно сформована ДІП передбачає узгоджен-
ня всіх трьох наведених на рисунку 1. рівнів. Це означає,
що цілі повинні ставитися такі, яких можливо досягти за
допомогою існуючих інструментів та доступного ресурс-
ного забезпечення. В свою чергу вибір інструментів в рам-

ках ДІП повинен враховувати цілі та наявні ресурси. По-
шук та використання ресурсів має здійснюватися, виходя-
чи з цілей та застосовуваних інструментів їх досягнення.
На більш глибокому рівні повинні бути взаємоузгоджені
між собою: поставлені цілі; інструменти їх досягнення; ос-
новні складові ресурсного забезпечення. Найбільш склад-
ним є досягнення оптимального балансу на інструменталь-
ному рівні ДІП. Світова практика [5, 16, 28] пропонує цілу
низку економічних інструментів, за допомогою яких
здійснюється управління інноваційними процесами як на
макро-, так і на мікрорівнях. У своїй більшості всі вони спи-
раються на залучення значного обсягу фінансових ре-
сурсів, однак у кожному окремому випадку вони мають
певні специфічні особливості [16]. У зв'язку з цим виникає
необхідність в обгрунтованому свідомому виборі тих із них,
які є найбільш ефективними та гнучкими щодо умов діяль-
ності вітчизняної інноваційної сфери [27]. Це засвідчує, що
вибір інноваційних елементів та інструментів державної
інноваційної політики передбачає глибокий взаємозв'язок
з підсистемами управління інноваційною діяльністю, до
яких відносяться прогнозування (результатом якого є ство-
рення моделі такої діяльності), програмування, створення
відповідної інфраструктури та державного регулювання.
Взаємозв'язок, досягається завдяки реалізації ДІП, яка
передбачає наявність державного інноваційного механіз-
му. Такий механізм державної інноваційної політики перед-
бачає формування у країні певних умов для діяльності гос-
подарюючих суб'єктів, за яких вони були б зацікавлені і
спроможні розробляти і виготовляти нові види продукції,
впроваджувати сучасні наукомісткі, екологічно чисті тех-
нології та розширювати на цій основі свої ринки збуту. Про-
аналізувавши різні погляди вчених — економістів дозво-
ляє зробити висновок, що загальноприйнятого визначен-
ня змісту категорії "державна інноваційна політика""
немає. У результаті виконаного нами дослідження було
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Цілі інноваційної політики, науково-технологічні пріоритети   
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Рис. 1. Ендогенні складові державної інноваційної політики

Джерело: розроблено автором.
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удосконалено та сформовано авторське визначення: Дер-
жавна інноваційна політика є багаторівневою системою
цілей, принципів, стратегій, планів їх досягнення, та ме-
тодів, інструментів і механізмів їх застосування з відповід-
ним ресурсним забезпеченням і зворотними зв'язками,що
забезпечує формування системи державного регулюван-
ня інноваційних процесів.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи вищезазначене, можна стверджувати,

що державна інноваційна політика є не просто комплек-
сом цілей, стратегій, інструментів, форм та методів дер-
жавного регулювання. Системна багатокомпонентна при-
рода державної інноваційної політики дозволяє провес-
ти оцінювання ефективності формування державної інно-
ваційної політики на різних стадіях її реалізації. Авторське
удосконалення дозволяє виокремити комплексність ком-
понентів державної інноваційної політики та сформувати
системний підхід до сутності даної категорії та механізму
реалізації державної інноваційної політики.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Мировая практика убедительно свидетельствует о

том, что в современных условиях доминантой является
социально-ориентированная модель развития обще-
ства, которая обеспечивает устойчивое экономическое
развитие страны. С этой точки зрения особый научный
и практический интерес приобретает изучение характер-
ных черт национальных моделей экономического раз-
вития, сравнительный анализ и систематизация резуль-
татов их применения.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

В экономической литературе имеется целый ряд
публикаций, в которых освещаются различные аспек-
ты реализации концепции экономического развития в
той или иной стране. В процессе анализа этих проблем
автором были использованы научные труды отечествен-
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В статье раскрываются особенности национальной модели экономического развития Азер-
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ных ученых. В этой связи следует особо отметить тру-
ды Ахмедова М., Ахундова В., Велиева Д., Гаджиева Ш.,
Мейбуллаева М., Рустамова Э., Садыгова Ш., Самедза-
де З. и др. Полезными для написания статьи были тео-
ретические и прикладные труды Акамацу К., Бальцеро-
вича Л., Гэлбрейта Д., Колодко Г., Корнаи Я., Мюрдаля
Г., Ойкена В., Сакса Д., Эрхарда Л. и др. В последние
годы различные аспекты данной проблематики в совре-
менных условиях достаточно активно разрабатывают
ученые постсоветских стран — Богомолов О., Василь-
ков Н., Гайдар Е., Гальчинский А., Геец В., Глазьев С.,
Илларионов А., Койчуев Т., Красильщиков В., Курган-
баева Г., Мау В., Невский С., Некипелов А., Папава В.,
Петров Ю., Тараканов Г. и др. Вместе с тем следует при-
знать, что в условиях рыночной экономики Азербайд-
жана проблемы формирования и эффективности наци-
ональной модели экономического развития не получи-
ли должного освещения.
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ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью статьи является изучение азербайджанской

модели экономического развития в контексте концеп-
ции социального рыночного хозяйстваи обобщение на-
копленного в этой области передового опыта.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования является социально-эконо-

мическое развитие Азербайджана в условиях современ-
ных мировых тенденций и вызовов новой экономики.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

В современных условиях широко развернувшие-
ся в мире процессы глобализации, интернационали-
зации хозяйственной деятельности, углубления меж-
дународного разделения труда способствуют тесной
интеграции национальных экономик в мирохозяй-
ственные отношения, усиливают взаимосвязь и взаи-
мозависимость между странами. Естественно, что эти
процессы неоднозначны. Наряду с транснационали-
зацией хозяйствования, важным является и развитие
национальной экономики, а это приводит к появле-
нию определенных противоречий между интересами
отдельных стран.

Во второй половине ХХ века многие страны, в
том числе потерпевшие поражение на войне, а так-
же государства, освободившиеся от колониальной
зависимости, предстали перед выбором: какую мо-
дель развития следует выбрать, чтобы восстановить
разрушенную экономику, открыть дорогу к разви-
тию? С этой целью в ведущих государствах мира при-
оритетным стало расширение глобальных исследо-
ваний, были созданы соответствующие исследова-
тельские центры, занимающиеся прогнозами, разра-
ботаны концепции о перспективах мирового разви-
тия. Например, в США дали предпочтение либераль-
ной модели развития, Швеции — классической со-
циальной модели. Если американская модель пред-
полагала жесткие рыночные отношения, минимиза-
цию государственного вмешательства в экономику,
игнорировала кардинальную дифференциацию до-
ходов, то шведская модель, напротив, основывалась
на устранении социальной несправедливости, необ-
ходимости перераспределения доходов между груп-
пами населения, активном участии государства в эко-
номике. В отличие от указанных моделей некоторые
азиатские страны (Южная Корея, Малайзия, Синга-
пур и в конце 1970-х годов Китай), проигравшая Вто-
рую мировую войну Германия, Япония дали предпоч-
тение другим, неповторяющим друг друга моделям
развития и добились больших успехов. Например,
Германия в качестве базовой приняла концепцию
социально-рыночной экономики, автором которой
был германский экономист и государственный дея-
тель Людвиг Эрхард. Она исходила из идеи сильно-
го государства как "конституирующей", "управляю-
щей" и "регулирующей" силы, способной формиро-
вать общество. Государство ведет активную полити-
ку по вмешательству в экономические процессы, но
направление, характер и способы вмешательства
четко ориентированы на формирование рыночной

экономики, основанной на частной собственности на
средства производства и защищенной законодатель-
ной системой власти [1]. Несмотря на то, что эти
страны в конце первого десятилетия ХХI века были
охвачены мощным глобальным финансовым кризи-
сом, тем не менее, они демонстрируют уверенность
в сведении его влияния до минимума, что свидетель-
ствует об эффективности и надежности выбранной
ими модели экономического развития.

Азербайджанское государство за сравнительно
короткий исторический период прошла большой путь
развития, превратившись в экономически сильное го-
сударство, обеспечивающее свою экономическую бе-
зопасность. Успешная реализация азербайджанской
модели развития способствовала формированию в
стране новой экономической системы, основанной на
свободных рыночных отношениях, обеспечила завер-
шение переходного периода в экономике, создала
прочную основу для роста народного благосостоя-
ния.

В первые годы после приобретения независимости
азербайджанская экономика была в упадке, пережива-
ла глубокий кризис, сильное отставание в результате
некомпетентного и безответственного управления. Про-
блема Нагорного Карабаха и связанное с этим насиль-
ственное вовлечение Азербайджана в войну, оккупация
20% его земель, до 1 млн беженцев, отсутствие в рес-
публике политической стабильности, неоднократные
попытки государственного переворота оказали реша-
ющее воздействие на резко усугубившееся экономичес-
кое положение в стране. Несмотря на то, что в тот пе-
риод, когда Азербайджан переживал переходный пе-
риод из одной общественно-экономической формации
в другую, выдвигалось много мнений и предложений,
связанных с предпочтительным выбором той или иной
модели экономического развития, общенациональный
лидер азербайджанского народа, великий стратег Гей-
дар Алиев не счел правильным полное заимствование
имеющегося в других странах соответствующего опы-
та. Для избавления республики от катастрофических по-
следствий этого исторического периода, под его непос-
редственным руководством была подготовлена страте-
гия развития, адекватная историческим и экономичес-
ким осбенностям Азербайджана, менталитету народа,
геополитическим условиям, национальным интересам,
и в этой стратегии приоритетным стал нефтяной фак-
тор. Такой подход дал Азербайджану, — на тот период
республике с исчерпанными финансовыми возможнос-
тями — мощный толчок для ее интеграции в мировую
экономику, привлечения иностранных инвестиций. Хотя
реализация такой самостоятельной политики сталкива-
лась с внешним давлением и серьезными препятствия-
ми, в 1994 г. Азербайджанская Республика подписала
"Контракт века" с 11-тью крупнейшими нефтяными ком-
паниями. Нефтяная политика была приведена в соответ-
ствие с общеэкономической стратегией, принципами
правового демократического общества, а в целях за-
щиты национальных интересов, улучшения инвести-
ционного климата, уменьшения фактора риска прово-
дились необходимые мероприятия [2].

Для осуществления в стране эффективной финан-
совой, денежно-кредитной, налоговой, ценовой, тамо-
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женной политики было принято свыше 100 законов, от-
вечающих международным стандартам. Это позволило
приватизировать десятки тысяч малых предприятий и
других объектов, создать большое количество частных
предпринимательских структур. Проводилась всесто-
ронняя работа по привлечению в республику иностран-
ных инвестиций, защите законодательным путем прав и
интересов западных инвесторов, обеспечению взаимо-
выгодного сотрудничества. Правительством республи-
ки была утверждена Долгосрочная стратегия по управ-
лению нефтегазовыми доходами. Сданы в эксплуатацию
семь связанных с экспортом нефти и газа альтернатив-
ных транспортных маршрутов, что стало весьма весо-
мым фактором для сохранения суверенитета и эконо-
мической безопасности страны.

В результате по сравнению с другими постсовет-
скими республиками был достигнут более высокий
экономический и социальный прогресс, в значитель-
ной степени возросли финансовые возможности стра-
ны.

Одним из принципиальных моментов стратегии раз-
вития, определенной азербайджанским государством,
являлось то, что нефть была не целью, а средством ее
достижения. Исходная установка состояла в том, что
будущее отечественной экономики нельзя связывать
лишь с наличием углеводородных сырьевых ресурсов.
В данной связи в качестве одного из приоритетных на-
правлений экономической политики принято ускорен-
ное развитие ненефтяного сектора.

Для изменения ситуации в этой области азербайд-
жанское правительство реализовало комплекс мер, и
это сопровождается усилением позитивных тенденций
в динамике промышленного производства за после-
дние годы. Создаётся надежная основа для улучше-
ния структуры промышленности, осуществляется стро-
ительство новых промышленных предприятий, базиру-
ющихся на современных технологиях, предпринима-
ются эффективные меры для расширения производ-
ства товаров народного потребления и другой продук-
ции. На передний план выступает оживление работы
приватизированных предприятий и объектов, акцио-
нерных обществ, использование совершенных эконо-
мических механизмов с целью улучшения их качествен-
ных показателей. Государством в соответствии с по-
тенциалом предпринимательских структур претворя-
ются меры в направлении совершенствования эконо-
мических механизмов для полноценной реализации их
возможностей. Сейчас актуальной считается не
столько задача дальнейшего учеличения удельного
веса частного сектора в общественном производстве,
сколько проблема повышения эффективности, совер-
шенствования структуры последнего. Так, в Азербай-
джане доля частного сектора составляет более 80%,
что превышает соответствующие показатели стран СНГ
и многих стран мира.

С целью обеспечения устойчивого развития аграр-
ной сферы в кратко- и долгосрочной перспективе
азербайджанское государство в своей стратегии эко-
номического развития предусматривает совершен-
ствование действующего здесь экономического ме-
ханизма, усиление экспортного потенциала данного
сектора.

Комплексный анализ основных показателей, харак-
теризующих развитие экономики республики, свиде-
тельствует об успешной реализации государственной
политики, нацеленной на ее динамичный рост, обеспе-
чение должного уровня жизни населения. В последние
годы по такому важному показателю, характеризующе-
му уровень развития экономики в целом, как темпы ро-
ста ВВП, Азербайджан находится в числе лидирующих
стран.

В 1990-е годы в республике среднегодовые темпы
снижения ВВП составляли 6,1%, что было напрямую
связано с кризисным состоянием экономики страны в
первые годы независимости. За период 2000—2008 гг.
среднегодовые темпы роста здесь достигли 18,1%. Это
— самый высокий показатель не только в СНГ, но и в
мире. Примечательны и нижеследующие показатели. За
20 лет независимости постсоветских республик на про-
странстве Содружества (1991—2011 гг.) самый высо-
кий рост наблюдался в Азербайджане — 238,7%. В
ряде республик (Украина, Грузия, Таджикистан, Мол-
дова) в 2011 г. ВВП был ниже уровня 1991 г. Достигну-
тый Азербайджаном динамизм экономического подъе-
ма свидетельствует о более высоком росте экономичес-
кой мощи и экономического развития страны по срав-
нению с другими государствами СНГ. Если в 1999 г.
Азербайджан по показателю среднедушевого ВВП за-
нимал 12-е место среди стран Содружества, то в 2011 г.
— уже 6-е. В конце ХХ в. Азербайджан по этому инди-
катору отставал от таких стран как Беларусь, Туркме-
нистан, Узбекистан, Грузия, Армения и Украина, а по
итогам 2011 г. наша страна заметно опережала назван-
ные республики [3]. И на перспективный период одна
из самых важных стратегических задач состоит в обес-
печении ускоренного и качественного роста экономи-
ки страны.

Динамичное развитие экономики обеспечило бы-
стрый рост бюджетныхдоходов и расходов, увеличе-
ние удельного веса доходов государственного бюд-
жета в ВВП до 35%, выполнение жизненно важных
функций государства. Сохранение в перспективе та-
кого тренда развития является весьма важным усло-
вием для дальнейшего улучшения целого ряда пара-
метров, характеризующих качество уровня жизни в
стране.

В период глобального финансово-экономического
кризиса азербайджанское государство сконцентриро-
вало свои усилия на сохранении финансовой стабиль-
ности в стране, на недопущение ускоренного роста та-
ких факторов, ухудшающих ситуацию в экономике и
социальном положении населения, как девальвация,
дефолт и инфляция.

В период глобального кризиса правительство рес-
публики, министерства экономического развития, фи-
нансов, налогов, Государственный таможенный коми-
тет, Центральный Банк, другие структуры, участвую-
щие в формировании и исполнении бюджета, внима-
тельно отслеживали процессы, которые происходили
в мировой экономике, и предпринимали превентивные
меры, направленные на ослабление его воздействия
на экономику страны. Принятый парламентом страны
ряд законов, дополнений и изменений в действующие
нормативно-правовые акты ("О государственном дол-
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ге", "О бюджетной системе", "О Центральном Банке",
"О страховой деятельности", "О страховании вкладов")
оказали положительное влияние на рост эффективно-
сти.

Статистические данные убедительно свидетельству-
ют о том, что за последние годы на фоне улучшения
макроэкономических показателей в стране достигнуты
позитивные результаты в направлении повышения со-
циального благосостояния населения, сбалансирован-
ного развития регионов и сокращения бедности, про-
ведении бюджетно-налоговой и денежно-кредитной
политики. В качестве подтверждения сказанного мож-
но назвать образование положительного сальдо во
внешней торговле, обеспечение стабильности нацио-
нальной валюты, увеличение валютных резервов стра-
ны до 45 млрд долларов, сохранение длительное вре-
мя низкого уровня профицита бюджета, укрепление
оборонного потенциала, реализация имеющих важное
значение социальных и инфраструктурных проектов и
т.п.

Ученые-экономисты в должны в своих исследо-
ваниях, на мой взгляд, исходить из такого бесспор-
ного факта, что с изменением мира трансформиру-
ются и правила игры по управлению мировой эконо-
микой. Глобальный кризис показал, что управление
экономикой с одного центра чревато серьезными ка-
таклизмами. Для сохранения своих национальных
интересов государство в условиях расширения интег-
рационных связей должно проводить более гибкую
политику, не принимая при этом безоговорочно ре-
комендации и предложения зарубежных экспертов.
На это акцентирует внимание ученых и органов управ-
ления Президент Азербайджана Ильхам Алиев, ко-
торый в своих докладах и выступлениях ставит перед
ними важные задачи. Это, в свою очередь, актуали-
зирует проведение системных исследований, направ-
ленных на повышение качественного развития и эф-
фективности национальной экономики, сохранение
баланса между проблемами глобализации и нацио-
нального суверенитета [4].

Одним из наиболее важных факторов, определя-
ющих устойчивое развитие экономики страны в бли-
жайшей и долгосрочной перспективе, является эффек-
тивное использование имеющихся золотовалютных ре-
зервов. Следует заметить, что в первые годы незави-
симости, в начале 1990-х годов, государственная каз-
на была практически пуста, и страна брала займы на
тяжелых условиях. В настоящее время, благодаря эф-
фективной национальной модели экономического раз-
вития, Азербайджан находится в числе стран с дина-
мично растущими золотовалютными запасами. Созда-
ние Государственного Нефтяного Фонда Азербайд-
жанской Республики (ГНФАР), выбор продуманной
стратегии использования его средств, в целом поло-
жительная динамика роста золотовалютных резервов
выдвигает в качестве первоочередной задачу повыше-
ния их эффективности. В связи с этим важное значе-
ние приобретают такие вопросы, как структура валют-
ных резервов, тенденции их использования, взаимо-
связь ГНФАР с госбюджетом и др. При создании
ГНФАР некоторые пытались оспорить необходимость
этого шага, убеждали в целесообразности направле-

ния всех нефтяных доходов на текущие нужды. Дру-
гие же утверждали о том, что средства ГНФАР долж-
ны сохраняться для будущих поколений и не исполь-
зоваться в текущем периоде. По нашему мнению, с
точки зрения обеспечения национальной безопаснос-
ти, повышения ее экономической мощи, решения на-
сущных социальных проблем и перспективного разви-
тия общества, обе эти позиции были неприемлемы.

Достижения Азербайджана за годы суверенного
развития объясняются и тем, что здесь свободные ры-
ночные отношения не были фетишизированы, не счита-
лись панацеей решения всех проблем. Например, для
избавления от господства государственной собственно-
сти в республике преимущественное развития получи-
ла смешанная форма собственности. Ныне здесь функ-
ционируют сотни тысяч частных предприятий, акционер-
ных обществ, компаний и фирм. Одновременно эффек-
тивно действует и государственный сектор. Самое глав-
ное заключается в том, что государство сохраняет в
своих руках стратегические ресурсы, не приватизиро-
вало Государственную Нефтяную Компанию, сформи-
ровало институт государственного предприниматель-
ства, оценивает предпринимательство как стратегичес-
кий ресурс экономического развития, осуществляет
последовательные и системные меры по созданию в
стране благоприятного делового и инвестиционного
климата.

В настоящее время Азербайджан вступил на новый
этап своего развития, основными целями которого яв-
ляются формирование многоотраслевой, эффективной
инновационно и социально ориентированной экономи-
ки, доведение благосостояния народа

до передовых международных стандартов. Ори-
ентиры и направления эффективного решения перс-
пективных проблем развития Азербайджана нашли
свое отражение в Концепции развития "Азербайджан
2020: взгляд в будущее" [3]. В ней предусмотрены
конкретные задачи по созданию инновационной эко-
номики, совершенствованию структуры реального
сектора, усилению конкурентоспособности нацио-
нальной экономики, повышению ее экспортного по-
тенциала, региональному развитию страны, расшире-
нию торгово-экономических связей с зарубежными
государствами, качественному улучшению парамет-
ров уровня жизни.

Принимая во внимание нынешний рост экономики
Азербайджана и его интеграцию на рынки развиваю-
щихся стран, следует отметить, что здесь усиливается
тенденция использования передового опыта ведущих
стран мира, реализуются крупномасштабные проекты,
предусматривающие защиту национальных интересов,
осуществляются меры по улучшению инвестиционной
и предпринимательской среды.

Безусловно, развитие отечественной экономики в
той или иной степени будет подвержена влянию супер-
держав и крупнейших транснациональных компаний.
Поэтому необходима разработка соответствующей про-
граммы действий, в которой гармонично сочетались бы
стратегические и тактические меры по защите нацио-
нальных интересов, развитию национальной экономи-
ки с учетом глобализационных вызовов. Причем, наря-
ду с императивами сотрудничества со странами ЕС и
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СНГ, необходимо всесторонне использовать ценности
исламского мира.

По уровню экономического развития Азербайджан
подошел к началу ХХI в. в ряду транзитивных, развива-
ющихся стран, имеющих позитивную тенденцию дина-
мичного роста среднедушевого ВВП. Согласно имею-
щимся расчетам, усиление данного тренда в ближайшей
перспективе позволит Азербайджану последовательно
продвигаться до уровня развитых стран мира. Однако
реализация этой тенденции ставит перед страной новые
задачи. Как подчеркивал Президент Азербайджана
Ильхам Алиев, должна быть выбрана такая стратегия
развития, которая обеспечила бы качественное и устой-
чивое развитие экономики республики. Другими слова-
ми, на протяжении длительного периода темпы разви-
тия страны должны как минимум в 2—3 раза опережать
соответствующий показатель мировой экономики. Как
свидетельствуют реалии, потенциал для столь внуши-
тельного экономического подъема в Азербайджане
имеется.

Ситуация складывается таким образом, что, как и
в прошлом веке, в ХХI в. социально-экономическое
развитие Азербайджана будет неразрывно связано с
нефтяным фактором. Первые результаты реализации
нефтяной стратегии, обеспечение развития демокра-
тии, общественно-политической стабильности, укреп-
ление нацональной государственности в суверенном
Азербайджане создали мощный фундамент для ком-
плексного развития социально-экономической жизни
республики.

В ХХI в., даже в условиях появления положитель-
ных результатов в области использования альтерна-
тивных источников энергии, нефтяной фактор будет
играть важную роль в мировой политике. Вместе с тем,
наряду с этим, приоритетной для Азербайджана дож-
на стать задача развития ненефтяного сектора эконо-
мики. Например, в структуре экономики и формиро-
вания доходов Норвегии, где нефти добывается зна-
чительно больше, чем в Азербайджане, доля нефтя-
ного сектора не столь высока. Иначе говоря, эта от-
расль не несет нагрузки других отраслей, и в чрезвы-
чайных ситуациях, например, при неожиданном изме-
нении цен на углеводородное сырье, экономика не
подвергается сильным колебаниям. Этот прогрессив-
ный мировой опыт заслуживает всестороннего изуче-
ния, особенно в условиях провозглашения курса на
приоритетное развитие ненефтяного сектора, для чего
необходимо применение инновационных экономичес-
ких методов и механизмов.

Одним из факторов, дающих толчок развитию
глобализации в современных условиях, является со-
вершенствование транспортной инфраструктуры, мо-
дернизация транспортных коммуникаций и транспор-
тных средств. Как известно, Азербайджан имеет вы-
годное географическое расположение — на стыке
Востока и Запада, в центре пересечения миграцион-
ных и торговых путей, протянутых с севера на юг, с
запада на восток ("Шелковый путь"). Социально-эко-
номическое и политическое значение этого пути для
Азербайджана, стран Запад и Востока неизмеримо
высоко. Государственные структурытуры, имеющие
непосредственное отношение к данной проблеме,

должны учитывать, что между мировыми державами
наблюдается сильная конкуренция за использование
транспортных коммуникаций, альтернативных меж-
страновых, транснациональных и межконтиненталь-
ных путей сособщения. В этой связи необходимо про-
работать множество вариантов концепций модерни-
зации транспорта в контесте глобальных вызовов,
всесторонне изучить имеющийся в этой сфере бога-
тый мировой опыт.

В настоящее время в Азербайджане с ориентаци-
ей на лучшие мировые стандарты ведется последова-
тельная работа по совершенствованию национальной
модели экономического развития. Страна вступает на
новый этап своего развития, ключевой задачей кото-
рого является реализация этой модели на основе не-
нефтегазовых отраслей. С учетом глобализационных
вызовов и необходимости защиты национальных ин-
тересов, направления развития азербайджанской
экономики будут уточняться, научно обосновывать-
ся. Предполагается проведение кардинальных ре-
форм по созданию более диверсифицированной и
адаптированной к современным условиям экономи-
ки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Розробка соціо-еколого-економічних стратегій роз-
витку міста — це діяльність представників всіх основ-
них верств громади задля визначення стратегічних та
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оперативних цілей розвитку та логічної послідовності
дій щодо їх досягнення. Вона слугує основою для зат-
вердження річного бюджету міста та щорічного плану
соціально-економічного розвитку.

Ідеологія стратегічного планування полягає у
взаємодії наукового обгрунтування та широкого нау-
кового обговорення шляхів розвитку міста, що доз-
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воляє поєднати довгострокову перспективу розвит-
ку, поточне управління та вирішення нагальних зав-
дань. Стратегічне планування розвитку міста сприяє
вирішенню значної кількості проблем: забезпеченню
необхідного рівня соціально-економічної стабіль-
ності, сприянню розвитку тих форм економічної
діяльності і зайнятості, які узгоджуються з існуючи-
ми ресурсними можливостями громади, створенню
якісно нових робочих місць, покращенню життєвих
стандартів.

Громада будь-якого міста України має право
обирати власну долю. Останнім часом процес стра-
тегічного планування як ефективний інструмент та-
кого самовизначення застосовується все частіше.
При цьому в Україні стратегічне планування відбу-
вається за різними методиками, що мають походжен-
ня, зокрема, з США та Польщі. Існує вже певний ук-
раїнський досвід, що поєднує в собі найкращі риси
різноманітних іноземних методик. Що ж стосується
інструментів реалізації обраних громадами стратегій
розвитку, у кожного міста є свої, подекуди унікальні,
засоби.

У ринкових умовах господарювання змінюється
підхід до міської території як важливої складової при-
родно-ресурсного потенціалу регіону. Міста у своєму
розвитку повинні більше орієнтуватися на використан-
ня власних джерел фінансування, спираючись на ресур-
си, що залишилися в їх розпорядженні — трудові, те-
риторіальні, нерухомості та ін.

Тaким чином, на даний момент одним з найактуаль-
нішим напрямом територіaльного управління є розроб-
ка ефективної системи методичного супроводу форму-
вання процесу стратегічного планування міської тери-
торії.

Основними компонентами стратегічного плану міста
є результати комплексної оцінки міської території.

Комплексна оцінка розвитку території повинна
здійснюватись з метою аналізу змін, що відбуваються у
соціо-еколого-економічному розвитку міст, та впливу
місцевих органів виконавчої влади на поліпшення стану
справ.

Основними принципами, на яких грунтується визна-
чення комплексної оцінки, є:

— цільова спрямованість (відповідність соціально-
економічних процесів, що відбуваються в містах, цілям,
завданням та пріоритетам Програми діяльності Кабіне-
ту Міністрів України);

— комплексність (аналізуються економічні, фінан-
сові, екологічні, виробничі, інноваційні та соціальні по-
казники).

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню проблеми формування методичного

підходу до оцінки стану території присвячені досліджен-
ня таких науковців, як Балабанов Г.В. [3], Данилишина Б.М.
[5], Веклич О.О. [4], Яхеєва Т.М. [4], Долішнього М.І.
[6], Габрель М.М. [6], Нагірної В.П., Нижник О.М. [3],
Стеченко Д.М. [8], Теліженко О.М. [9] та ін. Слід зазна-
чити, що автори обгрунтовано розкривають проблема-
тику забезпечення сталого розвитку територій, але все
ж таки потребують подальшого дослідження питання
практичної оцінки даних процесів.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної статті є визначення підходів до фор-

мування комплексної соціально-економічної оцінки
території міста як основи для прийняття стратегіч-
них рішень щодо розвитку міської території.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Комплексна оцінка повинна виявити обгрунто-

вані передумови й обмеження у часі та просторі
різних видів діяльності, встановити внутрішньодер-
жавні і внутрішньообласні відмінності у цих переду-
мовах, обмеження, оптимальний режим використан-
ня окремих територій, визначити шляхи найбільш
ефективного використання природних та економіч-
них ресурсів, охорони й поліпшення навколишнього
середовища і т. ін.

На основі комплексної оцінки території міста
створюється база для кількісного визначення як соц-
іальних, економічних та екологічних витрат, так і ре-
сурсів, які не можуть бути змінені шляхом перероз-
поділу готової продукції. Необхідно провести оцін-
ку всього охопленого природного і соціально-еко-
номічного простору, в результаті чого визначається
профіль і масштаб майбутнього розвитку. Також
необхідно провести оцінку відмінностей у природ-
них й економічних характеристиках окремих частин
території, яка вивчається, в результаті чого виявля-
ються відносно однорідні за сполученням характе-
ристики території або якщо визначається напрямок
функціонального зонування території. У методоло-
гічному відношенні комплексна оцінка території
міста повинна враховувати такі групи факторів [7, с.
77—78]:

— природні умови і ресурси (рельєф, грунти, ресур-
си, угіддя, корисні копалини, ліси та інше);

— сучасний стан економічного розвитку (житловий
фонд, система культурно-побутового обслуговування,
інженерні і транспортні інфраструктури, рівень благо-
устрою та інші);

— соціальні умови розміщення (населення, місць
праці, місць відпочинку);

— екологічні умови (рівень забрудненості повітря-
ного басейну, водних обріїв, забруднення грунтів, на-
явність електромагнітних хвиль, шум, радіаційне забруд-
нення);

— архітектурно-естетичні умови (наявність запові-
дників, пам'яток архітектури і містобудування, архео-
логії, історії, природи, культури).

Шкода від нераціонального використання землі,
відведеної під будівництво та інші цілі, складає мільярди
доларів, а для України ця цифра складає близько 10 млн
грн. щорічно.

Найбільш характерними несприятливими чинника-
ми впливу на умови соціально-економічного розвитку
територій є:

— нераціональне використання як міських тери-
торій, так і промислово-складських та рекреаційних;

— неефективність інженерної інфраструктури та
системи транспорту, шкідливі викиди;

— екологічне розташування природного середови-
ща, як наслідок екстенсивного використання територій
при видобутку корисних копалин;
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— організаційний та адміністративний розрив між
планувальним процесом і установами, що приймають
рішення;

— використання методів планування, які неприй-
нятні для вирішення господарських проблем;

— відсутність обгрунтованого методичного підхо-
ду до реалізації наукових і проектних пропозицій;

— відсутність системи інформації, що дозволяла б
швидко реагувати на проблеми, що виникають;

— труднощі здійснення контролю над планованим
землекористуванням.

Очевидно, що від призначення ділянки міста за-
лежить "ефективність" її використання. Тому зонуван-
ня територій міста необхідно проводити для кожної
конкретної функції використання. Так само як і влас-
тивості ділянки міста, території, функції (типи) вико-
ристання вимагають більш коректного позначення.
Отже, реальні результати оцінки територій міста за-
лежать, з одного боку, від властивостей ділянки, з
іншого — від функцій (типів) його використання, а,
отже, від обраної класифікаційної структури, тобто
переліку цих факторів і функцій — з аргументованим
їх ранжуванням за значимістю для зонально-кадаст-
рових оцінок.

Слід зазначити, що будь-яка оцінка має певний су-
б'єктивізм, оскільки формування критеріальної харак-
теристики в загальному випадку принципово суб'єктив-
но (критерій оцінки об'єктивної поведінки (ситуації)
формує (визначає) суб'єкт). Тим більше це відноситься
до комплексних оцінок, в яких оцінка характеристик
проводиться за допомогою вагових коефіцієнтів, що за-
даються експертно.

Проведення оцінки міста або його окремих тери-
торій можна трьома способами: 1) при встановленні
природної ринкової рівноваги між попитом і пропози-
цією (у вартісному вираженні); 2) при експертній оцінці
(у вартісному вираженні) або експертному ранжируванні
ділянок (у відносному бальному вираженні); 3) при зо-
нально-кадастровій оцінці території на базі моделюван-
ня комплексної функції територіальної цінності з точки
зору мети використання ділянки та її характеристик (у
бальному або в непрямому вартісному вираженні
відносно деякої прийнятої точки відліку).

Зазначені способи оцінки міста, наведені вище, зас-
новані на експертних оцінках. Перший спосіб — умов-
но кажучи, апріорна експертиза ринкової рівноваги, яка
передбачає використання минулого досвіду.

Другий спосіб засновано на прогнозуванні. Екс-
пертні оцінки третього способу (моделювання комплек-
сної функції містобудівної цінності) присутні при ви-
значені коефіцієнтів ваги соціально-економічних харак-
теристик територій міста в моделі згортки цих характе-
ристик в комплексну оцінку.

Саме тому, незважаючи на певну методичну зако-
номірність і можливі загальні нормативні акти, для ок-
ремого міста є необхідним врахування особливостей
конкретної території міста. Доцільно, якщо роботу з
оцінці міста і (або) його територій мають виконувати
фахівці, які знають архітектурно-просторові, функціо-
нальні та інші її особливості.

Розглянемо форми і методи оцінки показників та їх
ранжування.

Найбільш поширеним методом кількісної оцінки
показників є співвіднесення натуральних (фактичних)
значень показників E

ф
 з їх крайніми значеннями E

mах
 і

E
min

 або базовими (еталонними) E
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 за формулами:
E = (E

ф
 — E
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) / (E
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 — E
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ф 
→ mах    (1);

(чим вищий показник, тим вища його оцінка)
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 — E

ф
)/(E
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 → min;     (2);

E = E
ф
 / E
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, при E

ф
 → mах;      (3);

E = E
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 / E
ф
, при E

ф
 → min,      (4),

де E — оцінка показника в балах; E
ф
 — фактичне

значення показника в натуральних одиницях.
Значення E

mах
, E

min
, E

баз
 приймаються звичайно по

нормативах. Розрахунок оцінки за вказаними форму-
лами показує ступінь відхилення фактичного значення
показника від нормативу і дозволяє звести всі різнороз-
мірені показники до безрозмірних, що дає можливість
їх представлення в узагальнені оцінки.

Найбільш високу чутливість шкали і, відповідно,
точність оцінки дають формули (1) і (2), використан-
ня формул (3) і (4) не дозволяє враховувати мінімаль-
но або максимально допустимі значення показника,
за межами яких показник повинен отримати негатив-
ну (штрафну) оцінку. Формули (1) — (3) виражають
лінійну залежність між значенням показника та його
оцінкою, пряму або зворотну, а формула (4) — не-
лінійну. Можливі й інші методи оцінки показників, у
тому числі і неформалізовані, експертні. Так, при роз-
рахунках комплексної оцінки територій, ділянок міста
більшість факторів можуть оцінюватись як дискретні.
Цей метод досить простий і тому зручний, але не дає
потрібної точності оцінки через її дискретний харак-
тер і умовності (суб'єктивності) призначення інтер-
валів в шкалі оцінок і самих шкал. До більшості чин-
ників, що мають безперервний характер, він є непри-
датним.

Комплексна оцінка території може бути виконана як
в числовій формі (числові оцінки показників), так і в
показниках ступеня сприятливості, встановлених екс-
пертно. Кількість виділених ступенів сприятливості і
межі інтервалів ступенем сприятливості (у відсотках)
визначаються проектувальником.

Найбільш поширеним методом обробки одиничних
показників у комплексні є використання середньозва-
женої:

К
і
 = Σn

і=1 
Е

і 
.Р

і
(5),

де К
i 
— комплексна оцінка i-ї групи властивостей в

балах;
E

i
 — оцінка i-го одиничного показника в балах;

P
i
 — коефіцієнт ваги i-го одиничного показника (у

долях одиниці);
n — число властивостей в i-й групі.
Узагальнена система оцінки міста передбачає на-

явність трьох рівнів: організаційного, технологічно-
го і функціонального. Дані рівні охоплюють весь
комплекс процедур, заходів і рішень, необхідних для
проведення комплексної оцінки певної міської тери-
торії.

Функціональний рівень враховує визначення струк-
турних елементів оцінки, відповідальних сторін, на-
явність функціональних зв'язків між елементами сис-
теми оцінки; технологічний рівень передбачає відбір
певних методів, моделей, рішень, алгоритмів для здійс-
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нення оцінки; організаційний рівень охоплює процеду-
ру визначення учасників процесу, їх механізм взає-
модії.

Для всіх міських територій слід виділити три
принципові категорії показників оцінки цих тери-
торій: перша категорія — витрати, пов'язані з при-
веденням території (землі) в стан, коли вона висту-
пає як умова виробництва в новому вигляді викори-
стання; друга категорія — економічні наслідки від
зміни характеру використання території (земель), що
передують цій зміні; третя категорія — показники,
що відображають соціально-економічну цінність
міської території.

Для мікрорегіонального рівня — місто — перера-
ховані вище категорії показників оцінки території ма-
ють такий зміст (рис. 1).

Для першої категорії — витрати на створення необ-
хідної інфраструктури, наприклад, інженерно-транспор-
тної передбачають: майбутні капітальні вкладення в
інженерну підготовку території, інженерне обладнання,
будівництво доріг та транспортних споруд; раніше по-
несені витрати в освоєння території в розмірі балансо-
вої вартості існуючих систем інженерного благоустрою
з урахуванням їх практичної цінності на розрахунковий
період.

Раніше понесені витрати включаються в оцінку те-
риторії, якщо вони без втрати можуть бути викорис-
тані знову і передбачається діяльність на цій тери-
торії.

Витрати на експлуатацію об'єктів інфраструкту-
ри є постійними витратами з доведення споживчої
вартості інженерних споруд, комунікацій, доріг,
транспорту, вулиць, проїздів до можливості задово-
лення громадських потреб у них. Тому вони підляга-
ють врахуванню при визначенні порівняльної оцінки
територій.

До другої категорії, яка враховує економічні на-
слідки від зміни характеру використання території,
відноситься: компенсація за відчуження земель, вихо-
дячи з функціонального використання їх до зміни цілей
ді-яльності на території; компенсація втрат від знесен-
ня основних фондів (житлові та громадські будівлі, пе-
ренесення споруд і комунікацій та ін.).

До третьої категорії — соціально-економічна
цінність території — слід віднести: функціональні
зручності території для проживання громадян, роз-
міщення промислових, адміністративних об'єктів та
інших видів ді-яльності; від місця розташування,
рівня розвитку мереж культурно-побутового, кому-
нального обслуговування та громадського транспор-
ту та ін.; екологічні умови території за станом ком-
фортності та природного благоустрою; естетичні
фактори, виразність середовища (природного і
штучного).

Загалом послідовність робіт з комплексної оцінки і
функціонально-планувальної організації території міста
повинна бути такою:

— комплексна оцінка території;

Рис. 1. Показники комплексної соціально-економічної оцінки території міста
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— аналіз сучасної функціонально-планувальної
організації території;

— розробка альтернатив функціонального розвит-
ку території на основі комплексної оцінки території;

— перспектива розвитку національногосподарсько-
го комплексу території;

— перспективна планова організація території з вра-
хуванням ефективного взаємозв'язку її функціональних
зон і елементів планування;

— розробка структури економічної оцінки земель
(на основі комплексної оцінки території) перспективної
функціонально-планувальної організації території.

ВИСНОВКИ
Таким чином, комплексна оцінка території є важли-

вим передплановим документом соціо-еколого-еконо-
мічної стратегії розвитку міста. Вона виконує роль вих-
ідного матеріалу для вибору варіантів планувальних
рішень, розробки моделей його можливого економіч-
ного розвитку і, як правило, є необхідною складовою
економічної оцінки землі.

При оцінці такого складного організму, як місто,
виникає необхідність оперувати і загальними, і окреми-
ми оцінками. Це пов'язано з тим, що оцінити в цілому
територію міста неможливо, не давши оцінку окремим
її властивостям та їх сукупності. Окремі оцінки дозво-
ляють виявити відносний вплив тієї чи іншої властивості
території як умови її освоєння. Загальні сукупні оцінки
дають можливість за допомогою одного показника виз-
начити оцінку всієї сукупності властивостей, що визна-
чають природні, економічні, містобудівні, соціальні,
екологічні та естетичні якості (можливості) окремих те-
риторій.

При проведенні комплексної соціально-економічної
оцінки території міста необхідно дотримуватись наступ-
них умов:

— оцінці підлягає територія міста і прилеглі до неї;
— оцінка повинна проводитись з позицій дотриман-

ня інтересів усіх функціональних зон міста;
— оцінка повинна проводитись як по сукупності при-

родних, так і по комплексу антропогенних факторів;
— при оцінці об'єкт оцінки (території) і суб'єкт оці-

нки (вид користування території) виступають на рівних
правах.
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ВСТУП
Грошово-кредитна політика у період світової фінансо-

вої кризи повинна була бути спрямована на утримання ста-
більності грошової системи та банківського сектору як ос-
новного механізму взаємодії економічних агентів та забез-
печення ефективності національного господарства через рух
грошових потоків між суб'єктами господарювання. Проте
зростаюча залежність України від світової економіки та
фінансової системи зокрема стала не лише ключовою при-
чиною поширення кризових тенденцій у національному
фінансовому секторі, а й ускладнила використання моне-
тарних важелів, які були направлені на подолання кризових
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явищ. В той же час криза набула чіткого фінансового вира-
ження і для виходу з неї, поряд із структурними заходами
держави, мали застосовуватись ефективні монетарні інстру-
менти.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження грошово-кредитної політики та практич-

ного використання монетарних важелів в процесі досягнен-
ня фінансової безпеки держави у посткризовий період знай-
шли своє відображення в працях наступних учених: О.І. Ба-
рановського, Т.П. Богдана, М.М. Єрмошенка, А.М. Мороза,
В.М. Опаріна, В.Ф. Савченка, В.М. Федосова. Проте при всій
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важливості проведених досліджень потребують подальшо-
го розвитку питання оптимізації інструментів грошово-кре-
дитного регулювання в процесі досягнення фінансової без-
пеки України. Незавершеність наукових розробок у даній
сфері та істотна практична значущість цієї проблеми в про-
цесі забезпечення фінансової безпеки нашої держави
підкреслює об'єктивний характер актуальності теми дослі-
дження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Охарактеризувати монетарну політику НБУ у кризовий

та посткризовий періоди. Проаналізувати результати функ-
ціонування фінансової системи держави на предмет вияв-
лення загроз фінансовій безпеці. Дослідити кроки НБУ зад-
ля мінімізації виявлених загроз та запропонувати кроки для
оптимізації монетарної політики держави.

РЕЗУЛЬТАТИ
Світова фінансова криза продемонструвала, в першу чер-

гу, структурну вразливість національної економіки та її фінан-
сової системи зокрема. Тому пріоритетом монетарної пол-
ітики у посткризовий період повинно бути забезпечення струк-
турної модернізації фінансової системи на основі консолідації
завдань макроекономічної стабілізації та монетарного сти-
мулювання економічного зростання. Дана консолідація по-
винна базуватись на поєднанні антикризових та ефективних
монетарних заходів, які були б спрямовані на модернізацію
фінансової системи країни, підвищення рівня фінансової без-
пеки держави та зменшення залежності власної монетарної
політики від рішень світових фінансових інститутів.

Проте ефективній реалізації монетарної політики у по-
сткризовий період перешкоджає досить суттєва сегмента-
ція фінансової системи країни (це породжує додаткові заг-
рози фінансовій безпеці держави) через існування специф-
ічних особливостей перебігу економічних та фінансових
процесів в Україні таких, як наявність протягом тривалого
періоду потужної дії немонетарних факторів інфляції; пе-
респрямування потоків фінансових ресурсів у державний
сектор економіки; наявність розриву між можливостями
банківської системи надавати кредитні ресурси та здатні-
стю нефінансового сектору економіки дані ресурси ефек-
тивно використовувати та інше [1]. При цьому параметри
безпеки фінансового сектору національної економіки дуже
гостро реагують не тільки на зміни грошової пропозиції в
країні, процентної ставки, валютного курсу, а й на зміну
зовнішніх умов розвитку світової фінансової системи. За
таких умов посткризовий період повинен був розпочатися
не лише з відновлення цілісності фінансової та економічної
системи загалом, але й переходу у нову фазу розвитку
фінансового сектору національної економіки, який відпові-
дав би завданням досягнення фінансової безпеки держави
та став би передумовою поступального економічного роз-
витку. Період світової фінансової кризи характеризувався
складними негативними процесами в монетарній сфері на-
ціональної економіки. Криза посилила існуючі проблеми в
розвитку грошово-кредитних відносин в Україні, що суттє-
во ускладнює функціонування грошово-кредитного ринку
сьогодні та обмежує використання певного ряду монетар-
них інструментів для оздоровлення економіки. Проте пері-
од 2008—2009 рр. посприяв формуванню необхідних пере-
думов для реструктуризації та якісного оновлення грошо-
во-кредитної системи та використання накопиченого дест-
руктивного потенціалу для формування ефективного меха-
нізму забезпечення фінансової безпеки держави.

Монетарна політика НБУ на етапі посткризового віднов-
лення спрямовувалась, в першу чергу, на:

— зміну механізму формування пропозиції грошей у
напрямі зростання внутрішніх джерел та зменшення ролі
зовнішнього каналу монетизації;

— активізацію формування внутрішніх фінансових дже-
рел для послаблення залежності економіки України від
світової фінансової кон'юнкутри;

— забезпечення фінансової стабільності в країні та
сприяння зниженню боргового навантаження на економі-
ку.

На початку 2010 року відзначалось послідовне подолан-
ня ризиків дестабілізації та встановлення відносної не-
змінності основних показників монетарної стабільності. Так,
у січні — квітні ціни активно зростали (на 4,7% загалом), а
вже в липні спостерігалася дефляція (ціни зменшились на
1,6%). За даними Держкомстату, темпи зростання індексу
споживчих цін протягом 2010 року поступово знижувались
та на кінець періоду становили 109,1%. Така тенденція, в
основному, сформувалась під впливом [1]:

— стабілізації ситуації на валютному ринку та зміцнен-
ня номінального курсу гривні, що спостерігалося протягом
першого півріччя 2010 року і призвело до зниження імпор-
тованої продукції;

— спадання темпів споживчого кредитування, що стри-
мувало споживчий попит;

— зниження інфляційних очікувань внаслідок віднос-
ної стабілізації політичної ситуації в країні;

— уповільнення зростання базової інфляції внаслідок
здешевлення продовольчих товарів та нижчого за потенц-
ійний споживчого попиту;

— стримування підвищення адміністративно-регульова-
них цін та тарифів;

— закінчення дії тимчасового шоку з боку пропозиції
за окремими групами продовольчих товарів.

Проте слід зазначити, що значний вплив немонетарних
факторів у посткризовий період та низька еластичність цін
по відношенню до факторів, які сприяли їх зниженню, при-
звело до вибухового зростання цін уже на початку 2011 року.
Посилився інфляційний вплив таких чинників: грошова маса
в обігу зросла на 18,3% за 2010 рік; прискорилось підви-
щення індексу цін виробників на 18,0% з початку 2010 року;
послабився обмежувальний вплив фіскальної політики (про-
тягом 2010 року активно гасилися борги із зарплат та пенсій,
що підвищило загальний споживчий попит). За таких умов
підтримувати монетарну стабільність у посткризовий пері-
од було не простим завданням.

Різкий обвал, що спостерігався в період кризи в цілому
було зупинено, але загалом економіка України в посткри-
зовий період і до сьогодні перебуває у стані стагнації. Сьо-
годні небезпека відновлення рецесії, пов'язаної з можли-
вим крахом єврозони, поглибленням кризи в Азії та нестаб-
ільними відносинами з Росією, незважаючи на нові угоди,
підписані нещодавно, робить нашу державу серйозно залеж-
ною від зовнішніх обставин. За таких умов одним із вирі-
шальних факторів підтримки монетарної стабільності в
країні як основи фінансової безпеки держави є саме золо-
товалютні резерви НБУ, про що ми неодноразово говорили
вище. Тим паче, умовна прив'язка гривні до долара США
передбачає, що курс національної грошової одиниці і в ціло-
му грошовий ринок повинні підтримуватись офіційними ре-
зервами держави.

Основними внутрішніми факторами поповнення міжна-
родних резервів у посткризовий період були купівля інозем-
ної валюти на міжбанківському валютному ринку, надход-
ження коштів від розміщення ОЗДП. Проте у період виходу
України із кризи одним із основних джерел збільшення ре-
зервів було надходження чергових траншів від МВФ (у
серпні та грудні 2010 року на суму 3,4 млрд дол. США) та
кредиту (у червні 2010 року на суму 2 млрд дол. США). Крім
того, слід зазначити, що доходи від управління міжнарод-
ними резервами НБУ у посткризовий період щорічно зроста-
ють: у 2012 році НБУ отримав 657,3 млн дол. США, у 2011 році
— 591,3 млн дол. США, у 2010  році — 433,3 млн дол. США.
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При цьому середня дохідність операцій з управління міжна-
родними резервами також має тенденцію до збільшення: у
2012 році — 1,9%, у 2011 році — 1,7%, у 2010 році — 1,4%.

З таблиці 1 видно, що обсяг офіційних резервних ак-
тивів НБУ в гривневому еквіваленті (по курсу НБУ — 798,50
за 100 дол. США) на кінець 2010 року становив 34576 млн
дол. США, що є найбільшим обсягом резервів у посткризо-
вий період. З позицій забезпечення зовнішньої стабільності
гривні — це, однозначно, позитивний момент, але, слід заз-
начити, що даний обсяг міжнародних резервів на 22,3% був
більшим за обсяг грошової бази в цей рік та в 1,5 рази пере-
вищував загальний обсяг готівкових коштів.

Таким чином, виникла загроза фінансовій безпеці дер-
жави, коли розширення грошової пропозиції відбувається
не за рахунок внутрішніх активів (кредитів комерційних
банків та ін.), а шляхом зростання обсягів офіційних резер-
вних активів НБУ. Це стало наслідком режиму фіксованого
валютного курсу, про наслідки якого ми згадували в попе-
редньому підрозділі. Водночас задля забезпечення фінан-
сової безпеки держави дана ситуація в теорії передбачає
вдале використання синтезу трьох режимів грошово-кредит-
ної політики:

— валютного таргетування — підтримання стабільності
обмінного курсу гривні щодо іноземних валют;

— монетарного таргетування — підтримання визначе-
ного рівня грошової маси в обігу задля забезпечення стаб-
ільного попиту на гроші з боку населення України;

— інфляційного таргетування — визначення певного
рівня інфляції, який має підтримуватися за допомогою за-
ходів грошово-кредитної політики.

Проте ми вже акцентували свою увагу на тому, що на
практиці одночасно забезпечити досягання всіх цілей мо-
нетарної політики та фінансової безпеки держави практич-
но неможливо через необхідність використання різноспря-
мованого монетарного інструментарію.

У посткризовий період НБУ, обмежуючи свою при-
сутність на ринку, переважно проводив інтервенції з метою
запобігання різким курсовим ситуативним коливанням на-
ціональної грошової одиниці та збереження її прогнозова-
ної динаміки. Слід відмітити, що сальдо інтервенцій НБУ за
2010 рік було додатнім — близько 1,3 млрд дол. США у
еквіваленті, що стало одним із чинників відновлення втра-
чених протягом кризи міжнародних резервів. Однак вже в
2012 році динаміка попиту та пропозиції на міжбанківсько-
му валютному ринку була нерівномірною протягом року, як
наслідок, у даному році сальдо було від'ємним та станови-
ло "мінус" 7,5 млрд дол. США. Загалом же за період 2011—
2012 рр. сальдо валютних інтервенцій НБУ склало майже
"мінус" 13,0 млрд дол. США, а сальдо купівлі-продажу го-
тівкової валюти населенню — "мінус" 27 млрд дол. США.
Як наслідок, приріст готівкової валюти поза банківською си-
стемою за 2012 рік сягнув позначки у 8,8 млрд дол. США,
крім того в обороті у 2012 році перебувало близько 80 млрд
дол. США та іншої іноземної валюти, тоді як в кризовому
2008 році — 38 млрд дол. США. Слід розуміти, що ця валю-
та використовувалась не тільки для збереження заощаджень

населення, а, в основному, для розрахунків у тіньовому сек-
торі економіки.

Зрозуміло, що від'ємні інтервенції НБУ поступово вис-
нажують офіційні резерви. Дані таблиці 1 вище свідчать про
те, що за період 2011—2012 рр. вони зменшились на 10 млрд
дол. США. Ситуація не змінилась навіть після проведення
Євро — 2012, коли сподівались, що даний захід забезпе-
чить приплив капіталу в країну. Таким чином, рівень деваль-
ваційного тиску на гривню значно посилився, а передумов
для якісного внутрішнього поповнення золотовалютних ре-
зервів, на жаль, ми не маємо, оскільки і сьогодні ми може-
мо відзначати щорічне зростання негативного сальдо зовн-
ішньої торгівлі (рис. 1) і, як наслідок дефіцит платіжного ба-
лансу.

За таких умов, коли резервні активи НБУ практично
цілком направлені на підтримку стабільності курсу гривні,
врівноваження платіжного балансу країни та на погашення
раніше взятих кредитів, коли вони (офіційні резерви) стаб-
ільно зменшуються і не можуть бути направлені на реаліза-
цію програм по підтримці та нарощуванню виробництва сус-
пільного продукту, а відтак не сприятимуть зростанню екс-
порту, виникає ризик, якщо не повторення внутрішньої сис-
темної кризи 2008—2009 рр., то появи ознак економічної
депресії, викликаної, в першу чергу, монетарною нестабіль-
ністю в країні. В даному випадку монетарна нестабільність
може бути наслідком продовження політики утримання ва-
лютного курсу будь-якою ціною, що ми по факту відзначає-
мо сьогодні.

Як результат, ми маємо замкнуте коло, коли держава
не може забезпечити позитивне сальдо зовнішньоторго-
вельної діяльності, що призводить до зменшення обсягів
золотовалютних резервів НБУ, які до того ж скорочують-
ся через проведення валютних інтервенцій для підтримки
стабільності національної грошової одиниці. В такій ситу-
ації, які б заходи щодо оптимізації та підвищення ефек-
тивності управління офіційними резервами НБУ не прово-
див, вони не матимуть значного ефекту, тобто не спроможні
будуть забезпечити навіть часткове покриття видаткової
частини золотовалютних резервів, про яку ми говорили
вище. Золотовалютні резерви держави продовжуватимуть
зменшуватись.

Виникає парадоксальна ситуація, коли політика підтрим-
ки (або, скоріше, утримання) стабільності гривні як основ-
ної складової фінансової безпеки держави, не тільки здат-
на порушити монетарну стабільність в Україні в середньос-
троковій перспективі, тобто призвести до появи додаткових
ризиків фінансовій безпеці, а й підвести українську еконо-
міку до межі, де буде відзначатись тотальний спад суспіль-
ного виробництва, постійне щорічне скорочення експорту
(що й відзначається вже сьогодні, враховуючи дані рис. 1),
коли золотовалютні резерви будуть формуватись, в основ-
ному, за рахунок зовнішніх запозичень і витрачатимуться,
знову ж таки, на фінансування дефіциту платіжного балан-
су України та на забезпечення досягнення нібито основної
монетарної цілі, яка є складовою фінансової безпеки дер-
жави, — стабільності гривні. Тобто забезпечення даної скла-

Таблиця 1. Офіційні резервні активи Національного банку України, млн дол. США

Період 

 

 

Офіційні резервні активи 

всього 

в тому числі 

Резерви в 

іноземній 

валюті 
СПЗ Золото 

2009 26505 25493 64 948 

2010 34576 33319 8 1249 

2011 31793 30391 17 1385 

2012 24546 22646 10 1890 

2013 (жовтень) 20633 18792 39 1802 

 Джерело: річні звіти НБУ [2—5].
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дової тими способами, які сьогодні використовують дер-
жавні органи, може призвести в майбутньому до ще більших
проблем у фінансовому секторі національної економіки, ніж
ті, що ми маємо сьогодні.

Єдиним виходом у цій складній для національної фінан-
сової системи ситуації може бути не тільки зміна орієнтирів
у проведенні монетарної політики, насамперед, відмова від
штучного утримання гривні, а й продовження та посилення
співпраці з МВФ, тому що без коштів цієї міжнародної орган-
ізації Україна не зможе проводити ефективні реформи, в
тому числі й у реалізації монетарної політики, та гарантува-
ти монетарну стабільність сьогодні, а відтак і забезпечити
фінансову безпеку нашої держави. Адже, на жаль, наявні
золотовалютні резерви, які до того ж постійно зменшують-
ся, суттєвий зовнішній борг та складна ситуація у зовнішнь-
оторговельному секторі, не можуть дати надію на позитивні
структурні зміни в економіці в цілому на сьогоднішній день.
Проте останні події в Україні із призупинення підписання
угоди про асоціацію з ЄС та відновлення активних взаємов-
ідносин з Росією фактично унеможливлюють подальшу
співпрацю з МВФ, в основному, через невиконання вимог
міжнародної організації. Так, дії керівництва держави виг-
лядали б непослідовними, якби відбулось збільшення та-
рифів на газ для населення в той час, коли Україна отрима-
ла знижку на "блакитне паливо" від Росії. Підписання ж но-
вих угод з нашим північним сусідом, звичайно, забезпечило
тимчасове поповнення золотовалютних резервів, проте в
угодах прописана можливість припинення фінансування
Росією при зміні курсу Україною чи невиконання нами пев-
них (на жаль, невідомих для народу) умов. До того ж ціна
на газ за умовами підписаних угод також може змінюватись
щоквартально. Тому питання забезпечення поповнення оф-
іційних резервів НБУ залишається відкритим.

ВИСНОВКИ
То ж сьогодні Україна стоїть на порозі значних струк-

турних перетворень, які стосуються не тільки зміни вектору
грошово-кредитної політики, але й питань, пов'язаних з зов-
нішньоторговельними відносинами нашої держави з інши-
ми країнами та міжнародними організаціями, зокрема з
МВФ. Дані структурні перетворення напряму будуть впли-
вати на можливість наповнення та ефективного управління
золотовалютними резервами НБУ як основи монетарної

стабільності в країні та забезпечення фінансової безпеки
держави в цілому.
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Рис. 1. Сальдо зовнішньої торгівлі у 2010—1012 рр.

Джерело: річні звіти НБУ [3—5].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Безпека інформаційної системи підприємства є од-

ним з основних факторів, що забезпечує ефективний до-
кументообіг. Зменшення інформаційного ризику є не-
обхідною умовою для функціонування підприємства.

Зменшення інформаційного ризику можливо здійс-
нити шляхом побудови моделей оцінки інформаційно-
го ризику та подальшого управління ризиками.

Інформаційний ризик — міра інформаційної небез-
пеки, що характеризує ймовірність появи небезпеки і
розміри пов'язаного з нею збитку для об'єкта [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням інформаційних ризиків займаються
багато фахівців. Поглиблено поняття інформаційного
ризику, визначено роль системи внутрішнього контро-
лю й аудиту в зменшенні інформаційного ризику корис-
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тувачів фінансової звітності в роботі Дорош Н.І., питан-
ня управління інформаційним ризиком в електронному
бізнесі розглядають Бєгун А.В. та Коноцера А.В., спо-
соби захисту інформації в інформаційних системах про-
понують Мельник Г.В., Бондаренко В.О., Литвиненко О.В.
та ін., формуванню якісної інформаційної бази для прий-
няття антикризових управлінських рішень присвячені
праці Терещенка О.О., Мартиненка В.П.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
В українському законодавстві ще немає Держав-

ного стандарту, що визначає загальні положення за-
хисту інформації і навіть джерела з системно викла-
деною термінологією в сфері інформатизації. Тому
метою роботи є аналіз визначень (термінів) в украї-
нському законодавстві, що регламентують діяльність
в сфері інформатизації, та побудова цілісної системи
понять.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В українському законодавстві діяльність в сфері

інформатизації (прямо чи опосередковано) регла-
ментують наступні нормативно-правові акти:

1) прямо регламентують:
— закон України "Про захист інформації в ін-

формаційно-телекомунікаційних системах" (регулює
відносини у сфері захисту інформації в інформацій-
них, телекомунікаційних та інформаційно-телекому-
нікаційних системах) [10];

— наказ Адміністрації Державної служби спе-
ціального зв'язку та захисту інформації України
"Про затвердження Порядку оцінки стану захище-
ності державних інформаційних ресурсів в інформа-
ційних, телекомунікаційних та інформаційно-телеко-
мунікаційних системах" (порядок визначає правові
та організаційні засади проведення оцінки стану за-
хищеності державних інформаційних ресурсів в
інформаційних, телекомунікаційних та інформацій-
но-телекомунікаційних системах органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, військо-
вих формувань, утворених відповідно до законів
України, підприємств, установ і організацій незалеж-
но від форм власності) [8];

— закон України "Про інформацію" (закладає
правові основи інформаційної діяльності) [11];

2) опосередковано регламентують:
— закон України "Про Державну службу спеці-

ального зв'язку та захисту інформації України" (виз-
начає правові основи організації та діяльності Дер-
жавної служби спеціального зв'язку та захисту інфор-
мації України) [5];

— Наказ Державного комітету зв'язку та інфор-
матизації України "Про затвердження Методики виз-
начення належності бюджетних програм до сфери
інформатизації" (визначає термінологію в сфері
інформатизації) [4];

— наказ Адміністрації Державної служби спеці-
ального зв'язку та захисту інформації України, Дер-
жавного комітету України з питань технічного регу-
лювання та споживчої політики "Про затвердження
Правил проведення робіт із сертифікації засобів
захисту інформації Правил проведення робіт із сертифі-
кації засобів захисту інформації".

До того ж, в Україні наявна Доктрина інформац-
ійної безпеки, основною метою реалізації якої є
створення в Україні розвиненого національного
інформаційного простору і захист її інформаційно-
го суверенітету [6].

Отже, жоден з цих документів не містить систем-
ного викладення матеріалу стосовно діяльності в
сфері інформатизації, а зокрема — інформаційної
безпеки. Найбільше термінів містить Методика виз-
начення належності бюджетних програм до сфери
інформатизації, що обумовлено відсутністю на мо-
мент складання методики термінології  в сфері
інформатизації.

Надамо наявні в нормативно-правовій базі Украї-
ни терміни в систематизованому вигляді.

В українському законодавстві об'єкт сфери
інформатизації визначений як інформаційні техно-
логії, продукти, ресурси [4].

А діяльністю у сфері інформатизації є сукупність
дій, пов'язаних із створенням, розповсюдженням,
використанням, зберіганням, збиранням та оброб-
ленням об'єктів сфери інформатизації, а також на-
данням послуг з їх використання [7].

Надамо визначення складових об'єкту сфери
інформатизації.

1. Інформаційна технологія — цілеспрямована
організована сукупність інформаційних процесів з
використанням засобів обчислювальної техніки, що
забезпечують високу швидкість обробки даних,
швидкий пошук інформації, розосередження даних,

Таблиця 1. Класифікація факторів, що впливають на безпеку інформаційної системи

Розроблено автором за [3].

Об’єктивні фактори 

Внутрішні: 
− передача сигналів, 
− випромінювання сигналів, що притаманне технічним пристроям об’єктів 

інформатизації, 
− побічні електромагнітні випромінювання, 

− паразитне електромагнітне випромінювання, 

− наведення, 
− наявність акустоелектричних перетворювачів в елементах технічних засобів об’єктів 

інформатизації, 
− дефекти, перебої і відмови, аварії технічних засобів і систем об’єктів інформатизації, 
− дефекти, перебої і відмови програмного забезпечення об’єктів інформатизації 
Зовнішні: 
− явища техногенного характеру, 

− природні явища, стихійні лиха 

Суб’єктивні фактори 

Внутрішні: 
− розголошення інформації особами, що мають доступ до неї, 
− неправомірні дії осіб, що мають доступ до інформації, 
− несанкціонований доступ до інформації, 
− недоліки організаційного забезпечення захисту інформації, 
− помилки персоналу, що обслуговує інформацію, при експлуатації 
технічних / програмних засобів, при експлуатації засобів і систем захисту інформації 
Зовнішні: 
− доступ до інформації за допомогою технічних засобів, 
− несанкціонований доступ до інформації, 
− блокування доступу до інформації шляхом перезавантаження технічних засобів обробки 

інформації хибними запитами на її обробку, 

− дії кримінальних груп і окремих злочинних суб’єктів, 

− спотворення, знищення та блокування інформації за допомогою технічних засобів 
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доступ до джерел інформації незалежно від місця
їх розташування [4].

2. Інформаційний продукт — цифрові дані, призна-
чені для задоволення інформаційних потреб користу-
вача, у тому числі програмний продукт [4].

3. Інформаційний ресурс — сукупність доку-
ментів в інформаційних системах (бібліотеках, архі-
вах, банках даних тощо) [4].

А згідно з Національним стандартом Російської
Федерації об'єктом інформатизації є:

— сукупність інформаційних ресурсів, засобів і си-
стем обробки інформації, що використовуються відпо-
відно до заданої інформаційної технології, а також

— сукупність засобів їх забезпечення, приміщень
або об'єктів (будівель, споруд, технологічних за-
собів), в яких ці засоби і системи встановлені, або
приміщень та об'єктів, що призначені для ведення
конфіденційних переговорів [3].

Отже, офіційне визначення об'єкту інформатизації
в Російській Федерації набагато ширше та конкретні-
ше. Наприклад, системи обробки інформації обов'яз-
ково є об'єктом інформатизації, але в українському за-
конодавстві це не закріплено.

Для даного дослідження важлива тільки частина
об'єкту інформатизації, а саме: сукупність інформа-
ційних ресурсів, засобів і систем обробки інфор-
мації, що використовуються відповідно до заданої
інформаційної технології.

Згідно з [7] інформаційна (автоматизована) систе-
ма — організаційно-технічна система, в якій реалізуєть-
ся технологія обробки інформації з використанням тех-
нічних і програмних засобів.

А під безпекою інформаційної системи розумі-
ється її захищеність від випадкового або навмисно-
го втручання, що може нанести збиток власникам
або користувачам інформації [2].

Об'єктивні та суб'єктивніфактори, що впливають на
безпеку інформаційної системи, поділяють на внутрішні
та зовнішні (табл. 1).

Отже, на практиці виділяють три базові принци-
пи інформаційної безпеки:

— доступність інформації (можливість за розум-
ний час отримати необхідну інформацію);

— цілісність (актуальність і несуперечливість
інформації, її захищеність від руйнування та несан-
кціонованої зміни);

— конфіденційність (захист від несанкціонова-
ного прочитання) [2].

Для управління інформаційної безпеки необхід-
не здійснення попередньої оцінки стану її захище-
ності.

Згідно з [8] оцінка (оцінювання) стану захище-
ності інформаційних ресурсів в інформаційних, те-
лекомунікаційних та інформаційно-телекомунікацій-
них системах — це сукупність заходів, спрямованих
на виявлення загроз інформаційним ресурсам від
здійснення несанкціонованих дій в інформаційних,
телекомунікаційних та інформаційно-телекомуніка-
ційних системах.

Для забезпечення інформаційної безпеки вико-
ристовуються засоби захисту інформації, які поділя-
ються на три групи [9]:

1. Засоби криптографічного захисту — про-
грамні, апаратно-програмні та апаратні засоби, при-
значені для криптографічного захисту (вид захисту,
що реалізовується за допомогою перетворень
інформації з використанням спеціальних (ключових)
даних з метою приховування (або відновлення)
змісту інформації, підтвердження її справжності,
цілісності, авторства тощо).

2. Криптографічні системи — сукупність засобів
криптографічного захисту інформації, необхідної
ключової, нормативної, експлуатаційної, а також
іншої документації (у тому числі такої, що визначає
заходи безпеки), використання якої забезпечує на-
лежний рівень захищеності інформації, що оброб-
ляється, зберігається та / або передається.

3. Засоби технічного захисту інформації загаль-
ного призначення — засоби захисту інформації, при
створенні яких не передбачалось використання їх
виключно під час упровадження заходів з технічно-
го захисту інформації на конкретному об'єкті інфор-
маційної діяльності, у конкретній інформаційній, те-
лекомунікаційній, інформаційно-комунікаційній си-
стемі.

А засоби технічного захисту інформаціїєтехнічні
засоби, основне функціональне призначення яких —
захист інформації від загроз витоку, порушення
цілісності та блокування; технічні засоби, у яких до-
датково до основного призначення передбачено
функції захисту інформації; засоби, що призначені,
спеціально розроблені або пристосовані для пошу-
ку закладених пристроїв, які створюють загрозу для
інформації, або контролю ефективності технічного
захисту інформації.

ВИСНОВКИ
Викладений матеріал є основою для подальшого

застосування при побудові моделей оцінки інформа-
ційних ризиків та моделей управління інформаційними
ризиками, оскільки грамотне застосування термінології
є основою правильного розуміння моделей суб'єктами
сфери інформатизації.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Українська Конституція у Преамбулі та у другому
розділі по суті проголосила базові права людини метою
діяльності органів державної влади. Проте, попри чис-
ленні інституційні гарантії прав людини в Україні у сфері
захисту прав людини, спостерігається ряд недоліків. На
сучасному етапі державотворення в Україні права і сво-
боди особи не є достатньо забезпеченими. Реформу-
вання державних інститутів носить, здебільшого, фор-
мальний характер, а тому не змінює загального рівня
захищеності прав людини.

Існуючий розрив між проголошеними в Конституції
правами і свободами особи, а також закріпленими в ній
гарантіями цих прав і свобод, та повсякденною практи-
кою їх реалізації і захисту зумовлює необхідність ком-
плексного аналізу умов підвищення ефективності дер-
жавних інститутів у сфері правозахисту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ця тематика достатньо грунтовно розроблена у
вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. Зокрема
важливими є публікації В. Авер'янова [1], П. Надоліш-
нього [9], Л. Приходченко [12], В. Чуксіної [14]. Чимало
наукових робіт присвячені реформуванню конкретно-
го інституту. Однак перелічені праці мало торкаються
управлінських аспектів захисту прав людини, переваж-
но зосереджуючи увагу на нормативно-правовій скла-

УДК 323.2:351:342.7] (477:4)

О. Ю. Самофалова,
аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ:
УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

O. Samofalova,
Postgraduate, Kiev national university of the name of Tarasa Shevchenko

INSTITUTIONAL SUPPORT ADVOCACY STATE: UKRAINIAN AND EUROPEAN EXPERIENCE

У статті аналізуються умови ефективності державних правозахисних інститутів, узагальнюють-

ся напрями вдосконалення правозахисної діяльності органів державної влади, формулюються вис-

новки щодо необхідності завершення інституціоналізації органів державної влади, шляхом фор-

малізації відносин та відпрацюванні процедури захисту прав людини.

This article analyzes the conditions of effective public advocacy institutes, summarizes areas for

improvement of human rights activities of public authorities, draws conclusions on the need to complete

the institutionalization of public authorities, by formalizing relations and procedures of human rights.

Ключові слова: права людини і громадянина, державна політика, захист прав, охорона прав, верховен-
ство права, інститут президентства, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, Конституційний Суд.

Key words: human and citizen rights, public policy, defence of rights, guard of rights, supremacy of right, the
presidency, Parliament Commissioner for Human Rights, the Constitutional Court.

довій або ж на критиці діяльності органів державної
влади у сфері правозахисту.

Також актуальність проблеми інституційного вдос-
коналення системи правозахисту зростає у світлі сучас-
них політичних подій в Україні. Адже знову реформи
намагаються здійснювати на рівні зміни Конституції, а
не шляхом вдосконалення роботи вже існуючих інсти-
тутів та вже закріплених процедур їхньої діяльності у
сфері захисту прав людини.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Тому метою статті є з'ясування напрямів інституцій-

ного вдосконалення діяльності органів державної вла-
ди у сфері правозахисту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для досягнення цієї мети слід, насамперед, зверну-

тись до аналізу поточного порядку діяльності держав-
них правозахисних інститутів.

Важливе значення у цій сфері відіграє глава держа-
ви як гарант Конституції. Роль Президента у сфері пра-
возахисту обумовлена його конституційними повнова-
женнями. За Конституцією 1996 року він призначає тре-
тину складу Конституційного Суду України; утворює
суди у визначеному законом порядку, здійснює інші
повноваження: присвоює вищі військові звання, дипло-
матичні ранги, вручає державні нагороди, встановлює
президентські відзнаки, приймає рішення про прийнят-
тя та припинення громадянства України, про надання
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притулку в Україні; здійснює помилування; створює у
межах коштів, передбачених у Державному бюджеті
України, для здійснення своїх повноважень консульта-
тивні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби [7].

Важливим інструментом впливу Президента на су-
спільно-політичне життя є Рада національної безпеки і
оборони України. Також важливим елементом політич-
ного впливу Президента є його право законодавчої
ініціативи та можливість надавати законопроектам ста-
тусу невідкладних.

Багато можливостей для захисту прав людини надає
право вето глави держави. У випадку подолання вето
Президента не менш важливого значення набуває про-
цес промульгації законів.

Спроби вдосконалити здійснення Президентом дер-
жавної політики у сфері правозахисту в Україні стосува-
лись зміни його конституційного статусу. Так, аналізую-
чи статус Президента за Конституцією 1996 року в першій
редакції та 2010 року, дослідники вказували на нечіткість
конституційних норм, що закріплюють правовий статус
Президента України, та їх суперечність із проголошеним
принципом поділу влади. Як стверджує М. Кармазіна,
інститут президентства в Україні був гіпертрофованим,
що у своїй поточній діяльності значно виходить за межі
своїх, і без того широких, повноважень, фактично вико-
нуючи роль вищого органу виконавчої влади [5].

Натомість, розподіл владних повноважень, встанов-
лений за Конституцією в редакції 2004 року і, відповід-
но, 2014 року сприяв створенню підгрунтя для конфлі-
кту між Президентом та Прем'єр-міністром. Адже для
конструктивної роботи виконавчої влади із Президен-
том та його співпраці із законодавчою владою потрібно,
щоб законопроекти, які надходять до парламенту з Ка-
бінету Міністрів, збігалися із президентським бачення-
ми економічної стратегії [4].

Не менш важливим інститутом у структурі правоза-
хисту є Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини (омбудсмен). Цей орган вперше був заснований
у Швеції у 1809 році. Його особливість полягає в тому,
що до компетенції омбудсмена не належать звернення,
що розглядаються в суді (якщо особа звернулась до
суду, то омбудсмен припиняє розгляд) [11, с. 229].

Інститут Уповноваженого Верховної Ради виступає
додатковим засобом захисту прав і свобод людини по-
ряд з іншими правозахисними інституціями. Коло повно-
важень Уповноваженого з прав людини поширюється
на усі випадки порушень громадянських прав і свобод
органами виконавчої влади. Він може подати адмініст-
ративний позов стосовно державних службовців, які
порушили конституційні права і свободи громадян, має
право перевіряти додержання цих прав в установах пе-
нітенціарної системи (системи установ, у яких відбува-
ють покарання засуджені — тюрми, колонії та ін.), в
армії, в установах Міністерства внутрішніх справ.

Для здійснення своїх повноважень український ом-
будсман має право невідкладного прийому Президен-
том України, Головою Верховної Ради України,
Прем'єр-міністром України, головами Конституційного
Суду України, Верховного Суду України, Генеральним
прокурором України, керівниками інших державних
органів, органів місцевого самоврядування тощо; звер-
татись до Конституційного Суду України з поданням;

ознайомитись з документами, у тому числі і секретни-
ми, та отримувати їх копії в органах державної влади,
органах місцевого самоврядування, об'єднаннях грома-
дян, на підприємствах, в установах, організаціях (неза-
лежно від форми власності), органах прокуратури,
включаючи справи, які перебувають у судах; відвідува-
ти у будь-який час місця тримання затриманих, поперед-
нього ув'язнення, установи відбування засудженими
покарань та установи примусового лікування і переви-
ховання, психіатричні лікарні; опитувати осіб, які там
перебувають, та отримувати інформацію щодо умов їх
тримання; направляти у відповідні органи акти реагуван-
ня Уповноваженого у разі виявлення порушень прав і
свобод людини і громадянина для вжиття цими органа-
ми необхідних заходів; перевіряти стан додержання
встановлених прав і свобод людини і громадянина відпо-
відними державними органами, у тому числі тими, що
проводять оперативно-розшукову діяльність тощо [3].

Згідно зі ст. 18 Закону України "Про Уповноваже-
ного Верховної Ради України з прав людини" протягом
першого кварталу кожного року Уповноважений подає
Верховній Раді України щорічну доповідь про стан до-
держання та захисту прав і свобод людини і громадя-
нина в Україні та про виявлені недоліки в законодавстві
щодо захисту прав і свобод людини і громадянина [3].

У разі потреби Уповноважений може представити
Верховній Раді спеціальну доповідь (доповіді) з окре-
мих питань додержань в Україні прав і свобод людини і
громадянина.

Важливою гарантією діяльності Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини є також те, що
він здійснює свою діяльність незалежно від інших дер-
жавних органів та посадових осіб, а втручання у діяльність
Уповноваженого забороняється. Уповноважений кори-
стується правом недоторканності на весь час своїх по-
вноважень. Він не може бути без згоди Верховної Ради
України притягнутий до кримінальної відповідальності
або підданий заходам адміністративного стягнення, що
накладаються в судовому порядку. Не може бути затри-
маний, заарештований, підданий обшуку, а також осо-
бистому огляду. Повідомлення про підозру Уповноваже-
ного у вчиненні кримінального правопорушення може
бути здійснено лише Генеральним прокурором України.
За порушення законодавства щодо гарантій діяльності
Уповноваженого, його представників та працівників сек-
ретаріату винні особи притягаються до відповідальності
згідно із чинним законодавством. [3]

Такий характер діяльності Уповноваженого цілком
збігається зі світовою практикою. Коло повноважень ом-
будсмана у різних країнах не є однаковим. В Іспанії він,
окрім захисту прав і свобод людини, здійснює нагляд за
діяльністю адміністративних органів, у Франції — оцінює
застосування законів з точки зору справедливості, а в
Намібії ще й розслідує скарги про надмірне використання
природних ресурсів. У цілому, інститут омбудсманів — це
позаюрисдикційний контроль за тим, чи не порушує адмі-
ністративна (або будь-яка інша) практика права людини.

За Конституцією Франції існує також посада упов-
новаженого з прав людини — медіатора. Але його по-
вноваження обмежуються привертанням уваги гро-
мадськості та адміністративних органів на рішення або
дії, що порушують чи обмежують свободу людини.
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У більшості країн будь-який громадянин може без-
посередньо звернутися до омбудсмана. У Франції таке
звертання є можливим через свого депутата або сена-
тора. Омбудсман діє не лише за скаргами громадян, але
й за власною ініціативою [15].

Однак, діяльність Уповноваженого Верховної Ради
з прав людини в Україні не істотно впливає на характер
правозахисту. Дослідники звертають увагу на ряд про-
цедурних суперечностей у діяльності цього інституту.

Наприклад, недостатньо дієвими є заходи з розгля-
ду Уповноваженим звернень громадян. Це пов'язано із
тим, що в Законі України "Про Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини" не визначено об-
ставини, за яких приймаються рішення щодо відкриття
провадження; роз'яснення заходів, які має здійснити
особа, що подала звернення; направлення звернення в
орган, до компетенції якого належить розгляд цієї спра-
ви; та контроль за розглядом цієї справи; відмова у роз-
гляді звернення. Також закон не регламентує терміни
відповіді на звернення, можливість оскарження невмо-
тивованої відмови від розгляду звернення [11, с. 232].

Уповноважений не може на високому рівні здійсню-
вати свої функції щодо приведення законодавства Ук-
раїни у відповідність до міжнародних стандартів, оскі-
льки не наділений правом законодавчої ініціативи і за-
конодавством не передбачено його право звертатись до
суб'єктів, що таким правом наділені. На практиці украї-
нський Уповноважений лише співпрацює з комітетами
Верховної Ради у розробці певних законопроектів.
Отже, треба надати Уповноваженому право вносити
пропозиції щодо змін законів та інших нормативних
актів. Підзаконні акти, що мають відношення до прав
людини, слід приймати із врахуванням думки омбудс-
мена [11, с. 234].

Важливим аспектом вдосконалення роботи Уповно-
важеного є врегулювання питання щодо представників
омбудсмена, визначення принципів їх призначення, меж
компетенції, розподілу обов'язків. З цією метою було б
доцільно запровадити його представництво на місцях.

Для відновлення порушених прав омбудсмен звер-
тається до уповноважених органів з поданням або кон-
ституційним поданням. Проте порядок подання не рег-
ламентований, тому часто воно надсилається органам,
які права не порушували і не можуть їх відновити. Тому
у поданні слід вказати, який конкретно орган порушив
яку статтю, сутність порушення, яких заходів має бути
вжито для усунення порушення, умови, що сприяли ви-
никненню порушення. Подання може мати обов'язко-
вий і рекомендаційний характер. Також необхідною
умовою діяльності Уповноваженого має бути відпові-
дальність за його бездіяльність.

Омбудсмен може звертатись із поданням про
відкриття дисциплінарного провадження (догана або
подання про звільнення) до Вищої ради юстиції щодо
суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізо-
ваних судів. Але на прокурорів, слідчих та інших поса-
довців ця норма не розповсюджується. Доцільно було
б звертатись до дисциплінарних органів про звільнен-
ня, адміністративного чи кримінального провадження у
разі не врахування рекомендацій подання.

Значну роль у діяльності омбудсмена відіграє гро-
мадська думка, а тому слід надати йому можливість ви-

ступати та публікуватись у ЗМІ. Щорічну доповідь ом-
будсмена слід доводити до відома не лише Верховної
Ради, але й Президента, Кабінету Міністрів, Конституц-
ійного, Верховного та Господарського судів.

Також слід зобов'язати (а не лише надати право)
омбудсмена звертатись із конституційним поданням до
Конституційного суду у випадках прийняття норматив-
них актів, що не відповідають нормам Конституції, оск-
ільки український уповноважений достатньо рідко звер-
тається до цього способу діяльності. Варто всі питання
про невідповідність Закону Конституції розглядати за
участю омбудсмена [11].

Важливою ланкою в механізмі захисту прав і сво-
бод людини і громадянина виступає Конституційний Суд
України, який захищає основи конституційного ладу,
основних прав і свобод людини і громадянина, забез-
печує верховенство права і прямої дії Конституції на всій
території України.

Здійснюючи конституційний контроль, Конституц-
ійний Суд України чинить суттєвий вплив на діяльність
органів державної влади в сфері дотримання і захисту
прав людину і громадянина, насамперед у сфері нор-
мотворчості (законодавства), приймаючи рішення про
невідповідність тих чи інших правових актів чи їхніх ок-
ремих положень Конституції, даючи тлумачення консти-
туційних норм під час розгляду конкретних справ і
здійснюючи офіційне тлумачення Конституції і Законів
України, що стає обов'язковим для всіх суб'єктів права
[2].

Функції Конституційного Суду України аналогічні
повноваженням Конституційної ради у Франції. Консти-
туційна рада — це спеціальний орган, який здійснює
обов'язковий попередній контроль за конституційністю
органічних законів, регламентів палат парламенту, фа-
культативний контроль за звичайними законами, вико-
нує інші функції. За статтями 68—70 Конституції Франції
Конституційна рада стежить за правильністю обрання
Президента Республіки. Вона розглядає протести і по-
відомляє результати голосування. Конституційна рада
виносить рішення про правильність обрання депутатів і
сенаторів, якщо результати їхніх виборів оскаржують-
ся. Конституційна рада здійснює нагляд за правильні-
стю проведення референдуму і повідомляє його резуль-
тати. Органічні закони до їхньої промульгації і регла-
менти палат Парламенту до їхнього застосування по-
винні бути представлені в Конституційну раду, яка ви-
носить своє рішення щодо їхньої відповідності Консти-
туції.

Положення, оголошене неконституційним, не може
бути ані промульговане, ані застосоване. Рішення Кон-
ституційної ради не підлягають оскарженню. Вони обо-
в'язкові для як публічної влади, так і для всіх адмініст-
ративних і судових органів [15].

Водночас, на думку деяких дослідників, потребують
змін деякі положення Основного Закону України, яки-
ми врегульовано діяльність Конституційного Суду щодо
забезпечення дотримання прав і свобод людини і гро-
мадянина [13].

Насамперед, це стосується необхідності запровад-
ження інституту конституційної скарги, суть якої поля-
гатиме в наданні можливості громадянам України без-
посередньо звертатися до Конституційного Суду у ви-
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падку, якщо дії або бездіяльність органів державної
влади та місцевого самоврядування, їхніх посадових
осіб призвели до порушення конституційних прав і сво-
бод [13].

Нині й за чинним законодавством громадяни Украї-
ни, іноземці, особи без громадянства, фізичні та юри-
дичні особи можуть звертатися до Конституційного Суду
з конституційними зверненнями лише щодо офіційного
тлумачення Конституції і законів України. При цьому
умови для прийняття звернення до розгляду, а саме
обгрунтування необхідності в офіційному тлумаченні
норм права та наявність неоднозначного застосування
відповідних положень, що визначено у статтях 42 та 94
Закону України "Про Конституційний Суд України", до-
сить складно виконати [2].

Практика конституційного судочинства Австрії,
Бельгії, Угорщини, Росії, Німеччини та інших країн, де
допускається звернення до Конституційного Суду з інди-
відуальною скаргою, свідчить, що саме це право сприяє
формуванню у громадян упевненості в тому, що вони
живуть у суспільстві, де справді діє принцип верховен-
ства права. А така впевненість — найнадійніший фун-
дамент демократичної конституційної держави.

Стаття 150 Конституції, стаття 40 Закону "Про Кон-
ституційний Суд України" визначають вичерпний перелік
суб'єктів, які мають право звернутися до Конституцій-
ного Суду з питанням щодо відповідності Конституції
України законів та інших правових актів Верховної Ради
України, актів Президента України, актів Кабінету
Міністрів України, правових актів Верховної Ради Ав-
тономної Республіки Крим. Ними є Президент України;
не менш як сорок п'ять народних депутатів України;
Верховний Суд України; Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини; Верховна Рада Автоном-
ної Республіки Крим. Отже, суди загальної юрисдикції
не наділені правом звернення до Конституційного Суду
України з питань надання ним висновків щодо консти-
туційності законів чи інших правових актів.

З точки зору належного захисту порушених прав і сво-
бод людини і громадянина та своєчасного розгляду спра-
ви з метою їх відновлення, такий стан чинного законодав-
ства не є виправданим. Значно полегшило б можливість
судам виконувати свої функції та завдання наділення їх
правом самостійно порушувати перед Конституційним Су-
дом України питання щодо конституційності певного по-
ложення закону чи іншого правового акта, який може бути
предметом розгляду Конституційним Судом у випадках,
передбачених процесуальними кодексами України [13].

Варто зазначити, що на характер системи правоза-
хисної діяльності органів державної влади істотно впли-
ває форма державного правління. Так, основною інсти-
туційною гарантією у Великобританії є її судова систе-
ма. Важливе місце в системі державних органів посідає
парламент. Він виконує також і судові функції. Палата
лордів є вищою судовою інстанцією в державі. Вона
приймає апеляції. Рішення суду Палати лордів, додат-
ково затверджені обговоренням на її засіданнях, є ос-
таточними та оскарженню не підлягають. Він складаєть-
ся з лорда-канцлера, ординарних лордів з апеляції, що
зазвичай обираються з числа кваліфікованих юристів
— членів палати, перів, які раніше займали вищі судові
посади, зокрема були лордами-канцлерами [15].

Натомість, серед державних органів, покликаних
гарантувати захист свободи у Франції основне значен-
ня надається Президенту. Незалежно від системи за-
гальних судів існують суди адміністративні, покликані
розглядати скарги про порушення прав приватних осіб
діями або актами органів виконавчої влади. Система
адміністративних судів очолюється Державною радою.
Державна рада — це консультативний орган уряду, що
у своїй структурі має секцію з розгляду спорів. Судді
адміністративного трибуналу призначаються спеціаль-
ним Декретом за поданням міністра внутрішніх справ і
за згодою міністра юстиції. Посади ці заміщуються на
конкурсній основі після закінчення специфічних на-
вчальних закладів. Судді виконують свої функції пожит-
тєво і можуть бути зміщені з посади тільки Вищою ра-
дою магістратури у разі вчинення серйозного посадо-
вого проступку. Вища рада магістратури очолюється
Президентом, а його заступником є міністр юстиції [15].

Водночас, формально-юридичні аспекти діяльності
не є визначальними у здатності забезпечити права і сво-
боди людини. Як бачимо, ефективною система право-
захисту може бути незалежно від форми правління та
інституту, що є провідним у забезпеченні прав людини.
Набагато істотніше, щоб розподіл повноважень держав-
них органів у сфері захисту прав людини максимально
відповідав традиціям політичного розвитку конкретної
країни.

 Важливо також, щоб державні інститути в цілому
сприймалися громадянами як легітимні, що є аспектом
державності, довіри та необхідною умовою демокра-
тичної системи, оскільки громадяни потребують підтри-
муючих структур, які здатні захищати їх інтереси. Про-
те структури, що функціонально зобов'язані захищати
інтереси громадян в Україні, як свідчать соціологічні
дослідження, не справляються з цими завданнями.

Також важливе значення серед завдань вдоскона-
лення інститутів правозахисту в Україні відіграє не-
обхідність завершення інституціоналізації правозахис-
ної діяльності. Адже правозахисна практика провідних
державних органів у пострадянських країнах не набула
необхідного рівня інституціоналізації. На цю специфіч-
ну рису перехідних держав звертав увагу аргентинсь-
кий вчений Д. О'Доннелл, який вважав, неінституціона-
лізовані демократії характеризуються нечисельністю та
слабкістю. Активно функціонуючі інститути поступають-
ся місцем клановим силам та корупції [10].

Вимога інституціоналізації молодих демократій або,
як їх ще називають, делегативних демократій, тобто
таких, в яких владу мають демократично обрані уряди,
небезпідставна. Делегативні демократії (неінституційо-
вані) не можуть, як відзначають експерти, гарантувати,
що суспільство не регресує до авторитарного правлін-
ня. Вони часто втрачають стійкість. Інституціоналізація
ж сприяє стійкості й убезпечує суспільство від несподі-
ванок. Тому, щоб стати державою, в якій демократичні
перетворення є незворотними, слід прагнути перейти від
делегативної демократії до представницької. Це перед-
бачає забезпечення чіткого поділу влади і закріплення
функцій її гілок, меж діяльності в конкретних законах.

З метою вдосконалення механізму правозахисної
діяльності держави варто більше уваги приділити від-
працюванню процедури та налагодження повсякденних
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відносин людини з посадовими особами публічної адм-
іністрації — органів виконавчої влади та органів місце-
вого самоврядування. Як стверджує В. Авер'янов, про-
блема забезпечення верховенства права у сфері вико-
навчої влади може бути реально вирішена лише через
посилення орієнтації виконавчої влади на діяльність із
надання адміністративних послуг, яка більш повно відпо-
відає ідеології служіння держави інтересам людини [1].

Такі зміни у правозахисній діяльності органів дер-
жавної влади передбачають детальне визначення зако-
нодавством раціонально організованих і демократичних
за змістом процедур з адміністративного розгляду заяв
і скарг, інших звернень приватних осіб, оскільки це ре-
альна гарантія дотримання під час цього розгляду не-
упередженого, відповідального і прозорого ставлення
чиновників до правомірних вимог та інтересів громадян.

Також йдеться про удосконалення якості роботи
управлінського апарату за рахунок значного зростання
кваліфікації та професіоналізму його службовців. Зок-
рема має бути забезпечена доступність і простота звер-
нення до суб'єкта владних повноважень з певною ви-
могою або за певною послугою, а також оперативність
(своєчасність) отримання відповіді за результатами за-
конного, справедливого та неупередженого розгляду
поданої заяви чи скарги. А у випадку безпідставної
відмови чи безрезультатного розгляду за зверненням
— гарантована адміністративна відповідальність за таке
порушення, що в свою чергу захищатиме заявника від
застосування механізму бюрократичної переписки.

Європейський досвід підвищення ефективності уп-
равління базується на перенесенні основних засад кер-
івництва у приватному секторі у державно-політичні
відносини, а також на активній взаємодії інститутів дер-
жави та громадянського суспільства. Подібні концепції
управління отримали назву "керівний менеджмент", "ме-
неджмент, що бере участь", теорії політичних мереж [9].

Сутність "керівного менеджменту" полягає у ви-
знанні громадянина як клієнта, що має можливість оби-
рати між державним та приватним сектором кращу
якість послуг. "Менеджмент, що бере участь" робить
акцент на перевагах горизонтальних структур в органах
влади, що сприяє поліпшенню контактів між громадя-
нами та державними службовцями в процесі прийняття
рішень, теорії політичних мереж грунтуються на кому-
нікативних процесах в індустріальному суспільстві та де-
мократичній практиці сучасного державного розвитку.

Якщо узагальнити різні підходи до демократично-
го державного управління, то їх можна звести до таких
положень:

— децентралізація, організація діяльності (керів-
ництво) відбувається шляхом постановки завдань, а не
виконанням функцій і встановлених правил;

— результативність, тобто акцент швидше на на-
слідках діяльності, ніж на процесах, а тому капітал існує
як результат, а не як намір;

— інтенсивна орієнтація на споживача, тобто підви-
щення якості надання послуг, наявність альтернатив та
посилення довіри до влади з боку приватного сектора і
суспільства;

— досягнення змін шляхом пошуку інновацій та за-
провадження принципів бізнесу в управлінні державними
справами, включаючи аутсорсинг та зовнішні контракти;

— зниження державних видатків, підвищення спро-
можності держави до розвитку та реалізації політики,
боротьба з безробіттям, сприяння підприємницькій ді-
яльності;

— розвиток професійної етики на державній службі
[6, 12].

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведений аналіз законодавчих

норм, що регламентують правозахисні аспекти діяль-
ності органів державного управління, вказує на їхній
достатньо високий рівень. У цілому визначені у Консти-
туції та Законах України положення відповідають євро-
пейській конституційній практиці. Однак на практиці цих
норм виявляється недостатньо для забезпечення основ-
них прав та свобод людини і громадянина. Це доводить
необхідність зосередити увагу не на формально-юри-
дичних, а на змістовних та процедурних аспектах діяль-
ності органів державної влади у сфері правозахисту.
Також варто зауважити, що постійні зміни на конститу-
ційному рівні лише заважають відпрацюванню сталих
традицій правозахисної діяльності, на зразок тих, що
існують у європейських державах.

Безумовно, діяльність державних інститутів у сфері
правозахисту має вдосконалюватись і шляхом уточнен-
ня деяких нормативних положень. Зокрема варто за-
безпечити Уповноваженому з прав людини представ-
ництво на місцях, можливість приймати участь у роз-
робці законопроектів, що стосуються захисту прав
людини, попередити необгрунтовані відмови омбудс-
мана розглядати звернення громадян, а також закрі-
пити можливість виступати більш ніж один раз на рік
із доповідями про стан додержання та захисту в Ук-
раїні прав і свобод людини і громадянина. Важливо
запровадити можливість особи або групи осіб подати
скаргу до Конституційного Суду і забезпечити право
із власної ініціативи суду надавати висновки щодо кон-
ституційної відповідності законів. Водночас, необхід-
но уникати докорінних та необгрунтованих змін у
структурі та функціях державних інститутів у сфері
правозахисту.

Крім того, набагато більшої ваги сьогодні набува-
ють заходи щодо демократизації державних інститутів
загалом. Зокрема, забезпечення високого рівня легітим-
ності органів державної влади, завершення їхньої інсти-
туціоналізації, деталізація процедур взаємодії між гро-
мадянами та органами влади, перебудова останніх за
принципом клієнтських відносин та надання послуг. Ви-
конання цих завдань передбачає здійснення комплексу
заходів із підвищення професіоналізму державних
службовців, забезпечення постійної комунікації між
владою та населенням.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Післякризове удосконалення ринкових відносин

вимагає від регіональних менеджерів нових форм
організаційно-економічних методів управління
інноваційним розвитком гірничо-металургійного
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TECHNOLOGICAL INNOVATION STRATEGY OF MINING AND SMELTING CLUSTER REGION

У статті розглянуто роль технологічних інновацій на підприємствах гірничо-металургійного клас-

теру регіону. На основі аналітичного аналізу проблеми та вибору інноваційного сценарію розвитку

гірничо-добувної промисловості та іі гірничо-металургійного кластеру України виявлено фактори,

які впливають на динаміку розвитку інноваційних процесів у кластері, встановлено можливості підтри-

мання високого конкурентного статусу кластеру за рахунок ефективної інноваційної політики та об-

раної стратегії інноваційно-технологічного розвитку його підприємств.

Шляхом використання технічного потенціалу комплексної переробки залізних руд, світового інно-

ваційного досвіду розвитку технологій збагачення сильно-магнітних і окислених руд, повторної пе-

реробки сировини техногенних родовищ розроблено дев'ять етапів розвитку кластеру до 2030 року.

Розроблено інноваційно-технологічну базу кластеру, яка повинна забезпечити виробництво іннова-

ційної продукції світового рівня при одночасному зменшенні техногенних навантажень на навколишнє

середовище, та зменшення питомих витрат енергоносіїв на 25—30 % на одну тонну продукції. Уп-

равління розвитком гірничо-металургійного кластеру буде виконуватись за допомогою сучасних інте-

лектуальних систем інформаційного забезпечення на базі розробленої ситуаційної кімнати та сис-

теми збалансованих показників підприємств кластеру.

The article examines the role of technological innovation on mining-metallurgical cluster region. Based

on the analytical analysis of the problem and the choice of the innovation scenario of mining-mining and ii

mining-metallurgical cluster Ukraine Factors that affect the dynamics of the innovation process in the cluster,

set the possibility to maintain a high competitive status of the cluster through effective innovation policy

and innovation strategy chosen — technological development of its businesses.

Through the use of technological capabilities for complex processing of iron ore global innovation

technology development experience highly enriching-magnetic and oxidized ores, recycled materials

technogenic deposits developed nine stages of cluster development in 2030. Designed innovation-

technological base cluster, which should ensure the production of world-class innovative products while

reducing man-made pressures on the environment, and reduce the unit costs of energy by 25—30% per

ton of product. Management of mining-metallurgical cluster will be done using modern intelligent information

support systems developed on the basis of situational rooms and balanced scorecard enterprises cluster.

Ключові слова: технологічні інновації, політика, кластер, гірничо-металургійні підприємства, сценарій,
розвиток.
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кластеру України. Останній є найбільш ефективною
соціально-економічною системою країни, чистий
прибуток гірничо-збагачувальних підприємств якої
складав кожного року у 2011—2012 роках більше
25 млрд грн. [1].
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 Центральним елементом переходу від експортно-
сировинної до інноваційної моделі економічного зрос-
тання України повинно стати формування ефективної
Національної інноваційної політики, направленої на
об'єднання зусиль та потенціалу державних і регіональ-
них органів влади, суспільства, наукових та освітянсь-
ких організацій, виробничих секторів економіки в інте-
ресах прискореного використання досягнень науки і
техніки з метою реалізації стратегічних національних
пріоритетів розвитку країни до 2020 року [2].

Незважаючи на значну кількість прийнятих за ос-
танні 10 років офіційних документів, щодо стратегічно-
го розвитку гірничо- металургійного комплексу і вироб-
ництва високоякісної сировини для сталеливарної про-
мисловості, питома вага інноваційної продукції (концен-
трату з масовою часткою заліза більше 68,0 — 68,3%)
складає в середньому по кластеру лише 5% [2, 3].
Більшість інноваційних проектів, виконаних за останні
10 років на підприємствах гірничо-металургійного кла-
стеру України, орієнтовані на управлінські інновації, а
технологічні інновації переважно пов'язані з закупівлею
машин і обладнання закордонного виробництва. В той
же час металургам України потрібна новітня сировина
— гарячекатаний брикетований, металізований продукт,
губчате залізо, гранульований чавун, які не можливо
одержати без суперконцентрату з масовою часткою
заліза більше 69,5 % [1, 4, 5].

Автори досліджень [6] відмічають, що рівень вироб-
ництва високоякісної продукції гірничо-металургійного
кластеру України у 2008—2012 роках значно нижче від
світового науково-технічного рівня: висока (у два рази)
енергоємність, морально застарілі технології под-
рібнення та збагачення руд. Уже сьогодні необхідно ак-
тивізувати процес освоєння і впровадження інновацій-
них технологій щодо глибокої переробки і комплекс-
ного використання руд та виробництва диверсифікова-
ної продукції, тому що російські виробники концентра-
ту та обкотишів створили технологічну базу розвитку
своїх гірничо-збагачувальних комбінатів з вихідними
показниками якості, які значно випереджають ук-
раїнські [1, 5].

 Отже, інноваційний розвиток гірничодобувної про-
мисловості України та її гірничо-металургійного клас-
теру у післякризовий період залежить від створення
ефективної технологічної бази, яка визначає споживчі
характеристики високоякісних концентратів, гарантує
збереження і розвиток конкурентних можливостей на
внутрішньому і зовнішньому ринках.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз сучасної літератури з теорії інноваційного
менеджменту [7, 8] та технологічних інновацій показує,
що незважаючи на велику кількість досліджень теоре-
тичних і практичних проблем управління інноваційною
діяльністю на мезоекономічному рівні в українській еко-
номічній науці ще не розроблено систему формування
інноваційних форм управління розвитком регіональної
промисловості. Відсутні теоретико-методичні положен-
ня визначення цілей, складу, стратегій інноваційного
розвитку промислових кластерів до 2030 року, а також
не дослідженні механізми функціонування інноваційної

системи управління розвитком гірничодобувної промис-
ловості та її гірничо-металургійного кластеру, розташо-
ваного на територіях Дніпропетровської, Запорізької,
Кіровоградської та Полтавських областей [9].

У дослідженнях авторів [10], [11] технологічні інно-
вації розглядаються як кінцева мета інноваційної по-
літики регіональних органів влади, в той же час лише
розроблена до 2030 року система інноваційного проект-
ного управління розвитком регіональних корпоративних
структур типу Групи "Метінвест" створює суттєві пере-
ваги такому регіону. По-перше, в цьому випадку регіо-
нальне управління гірничо-металургійним кластером
буде виступати провідником національних інтересів, по-
друге забезпечить інноваційний розвиток регіону на
основі власної інноваційної стратегії з врахуванням його
наукового, людського, інтелектуального потенціалу.
Регіональні органи влади Дніпропетровської, Запорізь-
кої, Кіровоградської та Полтавської областей зацікав-
лені в збільшенні інноваційного потенціалу регіону за
рахунок розвитку сучасних технологій виробництва про-
дукції на підприємствах гірничо-металургійного класте-
ру України, оскільки використання інновацій забезпе-
чить промисловому комплексу регіонів цих областей та
і Україні в цілому додаткові конкурентні переваги, внас-
лідок чого підсилиться його інвестиційна привабливість,
конкурентоспроможність і бюджетна самостійність.
Таким чином, особливо важливу роль у рішенні задач
розвитку гірничо-металургійного кластеру України і
підвищенню його конкурентоспроможності будуть
відігравати інноваційні технології виробництва про-
дукції, які націлені на збільшення інноваційного потен-
ціалу корпоративних структур, інвестиційної привабли-
вості гірничо-металургійного кластеру і конкуренто-
спроможності території, на якій розташовані корпора-
тивні підприємства — виробники концентрату, обко-
тишів та аглоруди [3].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На основі попереднього аналізу проблеми та сце-

нарію інноваційного розвитку гірничодобувної промис-
ловості та її гірничо-металургійного кластеру України
необхідно виявити фактори, які впливають на динаміку
інноваційних процесів в кластері, встановити можливість
підтримання високого конкурентного статусу кластеру
за рахунок ефективної інноваційної політики, обраної
інноваційно-технологічної стратегії і використання тех-
нічного потенціалу комплексної переробки залізних руд
і утилізації відходів, що дозволить зменшити екологіч-
не навантаження на навколишнє середовище і забезпе-
чити енергоємність процесу збагачення менше 100 КВТ
Ч/т продукції.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є подальший розвиток теоретико-

методичних основ і розробка механізмів інновацій-
ного розвитку гірничо-металургійного кластеру Ук-
раїни на основі використання світового інноваційно-
го досвіду розвитку технологій збагачення сильно-
магнітних і окислених руд шляхом реалізації техно-
логічного потенціалу комплексної переробки руд, а
також повторної переробки сировини техногенних
родовищ.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

137

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Гірничодобувна промисловість України має вели-
чезні запаси залізної руди та топливно-енергетичних ре-
сурсів, що є основою гарантованого забезпечення еко-
номічного розвитку металургійної галузі до 2030 року.
Гірничо-металургійний кластер України характеризуєть-
ся значними балансовими запасами залізних руд (31,85
млрд т), із яких більша частина — магнетитові, які роз-
міщені в Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській,
Кіровоградській областях. На базі цих родовищ на Ук-
раїні працює десять інтегрованих корпоративних
підприємств: ПАТ "Півн ГЗК", ПАТ "ЦГЗК", ПАТ "ІнГЗК",
Групи "Метінвест", ВАТ "ПівдГЗК", ПАТ "АрселорМіт-
тал Кривий Ріг" (НКГЗК, ШУ ім. Кірова), ПАТ "КЗРК",
ПАТ "Суха Балка), ПАТ "ПолтГЗК" та ПАТ "Запорізь-
кий ЗРК" із загальним обсягом виробництва товарної
продукції у 2010 році 78155, 1 тис. тонн. У гірничо-ме-
талургійному кластері України на цих підприємствах у
2010 році працювало 61140 співробітників, а продук-
тивність праці складала 1278,2 т. У процесі післякризо-
вої реструктуризації та модернізації всі корпоративні
підприємства з гірничо-збагачувальним виробництвом
концентрату почали нарощувати обсяги видобутку сирої
залізної руди і виробництва залізорудного концентра-
ту. Так, наприклад, у 2012 році виробництво концент-
рату збільшилося: на ПАТ "ІнГЗК" на 3,7% до 13580 тис.
тонн; на ПАТ "ЦГЗК" на 3,3% до 6390 тис. тонн, на ПАТ
"ПівнГЗ" на 0,9% до 14558 тис. тонн; на НКГЗК ПАТ
"АрселорМіттал Кривий Ріг" на 2,5% до 9790 тис. тонн;
на ПАТ "ПолтГЗК" на 3% до 11830 тис. тонн. Чистий
прибуток ПАТ гірничо-металургійного кластеру Украї-
ни у 2012 році значно перевищив 25 млрд грн., а отже,
обсяги інвестицій у модернізацію цих підприємств у
2013—2014 роках також будуть збільшені [1].

На базі родовищ магнетитових кварцитів Полтавщи-
ни заплановано в цьому десятиріччі будівництво Бела-
нівського та Еристовського гірничо-збагачувальних
комбінатів із загальною продуктивністю по сирій руді
більше 40 млн т/рік [5]. Гірничо-металургійний кластер
України займає чільне місце серед світових виробників

високоякісної сировини для сталеливарної промисло-
вості, але з точки зору її конкурентоспроможності по-
требує подальшої модернізації на основі стратегії інно-
ваційного розвитку до 2030 року. На рисунку 1 наведені
чинники, які стимулюють інноваційно-технологічний
розвиток гірничо-добувної промисловості України та її
гірничо-металургійного кластеру, щодо зростання його
конкурентоспроможності, енергоефективності за раху-
нок підвищення якості продукції, диверсифікації, онов-
лення матеріально-технологічної бази виробництва, тех-
нічного та технологічного прогресу, збільшення еколо-
гічних вимог та розширення сфери використання залі-
зорудної сировинної бази.

На рисунку 2 наведений світовий досвід інновацій-
ного розвитку технологій збагачення магнетитових і
окислених кварцитів, який свідчить про те, що рівень ви-
робництва на підприємствах гірничо-металургійного
кластеру України значно нижче світового науково-тех-
нічного рівня. Великі інтегровані підприємства класте-
ру України сьогодні лише виробляють концентрат, аг-
лоруду, агломерат, обкотиші, та деякі види продукції
для будівельної галузі і не є диверсифікованими. Лише
ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" має повний цикл ви-
робництва "руда — кокс — чавун — сталь — прокат",
але не має виробництва металізованого заліза прямим
відновленням і відповідно суперконцентрату з масовою
часткою заліза (МЧЗ) більше (68,5—69,5%). На сиро-
винній базі підприємств кластеру не працюють приватні
акціонерні товариства (ПрАТ) малого та середнього
бізнесу. Завданням яких в світовій практиці є виробницт-
во продукції (за рахунок технологій комплексного зба-
гачення кварцитів для електротехнічної, радіотехнічної,
будівельної, сталеливарної галузей промисловості (міні-
металургійні заводи).

Наведений на рисунку 2 життєвий цикл технологій
(ЖЦТ), побудований на основі сучасного науково-тех-
нічного рівня рудопідготовки і збагачення залізних руд,
інноваційного обладнання і організаційно-економічних
механізмів (ОЕМ) управління інноваційним розвитком
кластеру на мезоекономічному рівні. Наведеному на
рисунку 2 ЖЦТ відповідає інноваційний сценарій роз-
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Рис. 1. Фактори, які стимулюють інноваційний розвиток

гірничо-металургійного кластеру України
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витку гірничодобувної промисловості України та її гірни-
чо-металургійного кластеру зі стадіями:

— інноваційного циклу (фундаментальні досліджен-
ня, пошукові дослідження, проведення НДДКР — нау-
ково-дослідних дослідницьких конструкторських ро-
біт). Цю стадію будемо називати етапом вкладення інве-
стицій в технологічний розвиток кластеру;

— формування ринків (виведення продуктів на рин-
ки, комерціалізація та масштабування).

Результатом інноваційно-технологічного розвитку
кластеру є виведення на ринок високоякісної сировини
для сталеливарної промисловості і безкоксової мета-
лургії (технології виробництва гарячо-брикетованого
заліза (ГБЗ), губчатого заліза) та продукції для буді-
вельної, електротехнічної, радіотехнічної галузей Украї-
ни.

Сценарій інноваційного розвитку гірничо-металур-
гійного кластеру України до 2030 року наведений у таб-
лиці 1.

Сценарій складається із 9 етапів розвитку кластеру
і розпочинається виконанням програми:

"Створення прогресивної технологічної бази", яка
мотивує топ-менеджерів корпоративних підприємств
кластеру й підприємств малого та середнього бізнесу
до розробки і впровадження стратегії інноваційного
розвитку [10, 14].

Інноваційно-технологічний розвиток гірничо-мета-
лургійного кластеру — це процес створення, освоєння
і використання інноваційних технологій видобутку сирої
руди, її подрібнення на дробарних фабриках, збагачен-
ня та дозбагачення з метою виробництва високоякісних
залізорудних концентратів (ЗРК), утилізації відходів
(пісків), направлених на раціональне використання при-
родних ресурсів для формування альтернативної тех-
нологічної бази виробництва, яка може забезпечити
конкурентоспроможність і соціально-економічну ефек-
тивність при одночасному зменшенні техногенних наван-
тажень на навколишнє середовище на стратегічному
періоді до 2030 року. На цьому етапі на ряду з викорис-
танням організаційно-економічного механізму (ОЕМ) і
механізму управління інноваційно-технологічним роз-
витком (УІТР) будуть використані методи експертного
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Рис. 2. Світовий досвід інноваційного розвитку технологій збагачення магнетитових

і окислених кварцитів
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Таблиця 1. Сценарій інноваційно-технологічного

розвитку гірничо-металургійного кластеру України

до 2030 року
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оцінювання (ЕО), імітаційного моделювання (ІМ), оцін-
ки ризиків та інфляції (ОР), моніторингу (М), стратегіч-
ної діагностики (СД).

Етап, розпочатий підприємствами кластеру, почина-
ючи з 2010 року дає позитивні результати щодо
збільшення чистого валового прибутку та забезпечен-
ня економічного зростання регіону (Дніпропетровської
області) в 2010—2013 роках, покращення екологічно-
го становища і збереження природних ресурсів.

Другий етап сценарію "Інноваційно-технологічний
розвиток кластеру…", пов'язаний з реструктуризацією
та модернізацією обладнання на дробарних, збагачу-
вальних фабриках, аглофабриках, фабриках огрудку-
вання та випалювання. Особливістю цього етапу є тех-
нологічні розриви (ТР), які виникають у процесі про-
ведення модернізації та впровадження інноваційних
технологій глибинної переробки сировини і виробниц-
тва високоякісних концентратів з масовою часткою за-
ліза (МЧЗ) спочатку до 68%, а після 2020 року до
69,5% і більше 69,5% в 2030 році, що забезпечить
підприємствам кластеру значний приріст (близько п'я-
ти разів доданої вартості) і високий рівень рентабель-
ності [11]. За інноваційним сценарієм на період до 2030
року основними напрямами технічної політики гірни-
чодобувної промисловості наприклад для криворізь-
ких підприємств ПАТ "ПівнГЗК", ПАТ "ЦГЗК", ПАТ
"ІнГЗК", Групи Метінвест, ВАТ "ПівдГЗК", а також
НКГЗК ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" є будівницт-
во нових і розвиток діючих ниток циклічно-поточних
технологій доставлення руди з кар'єрів, будівництво
цехів з виробництва гарячебрикетованого заліза зі сту-
пенем металізації до 90%.

Третій етап використання сценарію розвитку клас-
теру до 2030 року пов'язаний з впровадженням рево-
люційних технологій [13]. Успішна конкуренція класте-
ру і його підприємств не можлива без "підривних" тех-
нологій, які представляють собою інший набір атрибутів
в порівнянні з існуючими технологіями збагачення маг-
нетитових кварцитів [12], коли питомі затрати електро-
енергії в процесах рудопідготовки складають лише від
14,2 до 7 КВт ч/т [5]. У таблиці 1 інноваційного сцена-
рію розвитку кластеру наведено ряд інноваційних тех-
нологій, які віднесені автором до революційних і можуть
бути успішно використані на криворізьких підприєм-
ствах. В основу таких інноваційних технологій покла-
дені технології стадійної рудопідготовки на базі вико-
ристання подрібнюючих валків високого тиску (ПВВТ)
+ вертикальних млинів типу VTM — 3000 з продуктив-
ністю до 500 т/год. У порівнянні із сучасними техноло-
гіями рудопідготовки очікувані витрати електроенергії
зменшуються в 2—3 рази, що дозволяє експертам до-
водити їх перспективність [5]. У процесі модернізації
технологічного обладнання на дробарних фабриках
криворізьких корпоративних підприємств операційним
менеджерам потрібно звернути увагу на конусні дробар-
ки середнього і дрібного подрібнення з приводами по-
тужністю 1860 і 150 КВт (FLSmidth та Metso), які по
енергооснащенню та продуктивності суттєво переважають
дробарки ВАТ "Уралмаш". Закордоні фірми випускають
мультинахилені грохоти з поверхнею грохочення 40 м2 для
роботи в комплексі з поточними конусними дробарка-
ми і прес-валками [14]. Перспективними є також ті дос-

лідження авторів, доведених до дослідницько-конструк-
торських розробок, пов'язаних зі зменшенням енерго-
затрат на рудопідготовку, які використовують процеси
плазменої фрагментації, мікрохвильового розупрочні-
ння, впливу ультразвукових коливань на гетерогенні се-
редовища тощо.

 Четвертий етап сценарію націлює і топ-менеджерів
корпоративних підприємств кластеру на максимальне
використання існуючого, адаптованого до ринкових
умов технологічного потенціалу комплексної перероб-
ки сильно магнітних і слабомагнітних залізних кварцитів.
Під потенціалом будемо розуміти "засоби, запаси, дже-
рела, які є в наявності, і які можуть бути реалізовані,
приведені в діло, використані для досягнення визначе-
них цілей, виконання планів, рішення будь-якої задачі"
[15]. Ось чому спочатку необхідно звернутись до оцін-
ки потенціалу технологій комплексної переробки квар-
цитів за допомогою експертних систем [9]: технології,
які розроблені українськими вченими і практиками на
протязі останніх сорока років, мають величезний нау-
ковий потенціал (інтелектуальний капітал), в силу різних
обставин вони не були впроваджені на криворізьких
підприємствах кластеру, але і сьогодні представляють
значний інтерес для підприємств малого та середнього
бізнесу.

До них віднесемо інноваційні технології, пов'язані
з: раціональним використанням мінеральної складової
магнетитових і окислених кварцитів, комплексним ви-
користання сировини, ресурсо- і енергозбереженням;
впровадженням безвідходних виробництв, скороченням
на 80—90% і утилізацією шкідливих викидів промис-
лових відходів в атмосферу, водні басейни та грунт;
підвищенням якості і збільшенням різноманітності спо-
живчих властивостей продукції (ЗРК); розробкою інно-
вативної (унікально-революційної) продукції, яка може
створити нові бізнес-процеси та утворити нові ринки
збуту криворізької продукції.

Ці технології є нереалізованим потенціалом гірни-
чодобувної промисловості та її гірничо-металургійного
кластеру і можуть слугувати для якісних перетворень
його матеріально-технічної бази і раціонального вико-
ристання не відновлюваних природніх ресурсів. У свою
чергу потенціал комплексної переробки залізних квар-
цитів можливо оцінити за допомогою комплексного кри-
терію
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центрату, яка можлива на сучасному рівні розвитку тех-
нологій та технологічних апаратів (грн.).

Наприклад, якщо побіжно виробляти скандій із ро-
довищ ПАТ "ПівнГЗК" (ціна якого складає 3,5 дол.
США/г), а із суперконцентратів з масовою часткою
заліза більше 69,5% ПАТ "ІНГЗК" виробляти складові
для магнітів за ціною 3000—3600 дол. США/т, то ці
підприємства будуть створювати нові бізнес-процеси
для малого і середнього бізнесу, а отже і продукцію з
доданою вартістю [11].
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Якщо ввести в експертну оцінку чинник, що ха-
рактеризує потенціал комплексної переробки залі-
зної руди на корпоративних підприємствах класте-
ру у вигляді коефіцієнта запобіжних продуктів ви-
робництва К

ППВ
 , то тоді можливо виконати об'єктив-

ну оцінку найбільш затратних процесів збагачуваль-
ного виробництва, а отже проводити ефективну інве-
стиційну політику щодо реалізації технологічного
потенціалу комплексної переробки залізної руди.
Таким чином, нами розроблений механізм управлін-
ня інноваційним потенціалом, який включає концеп-
цію і принципи інноваційної політики, методи дер-
жавної підтримки бізнесу та пов'язаний з комплекс-
ною переробкою залізної руди і направлений на ви-
робництво п-видів продукції підприємствами класте-
ру.

Домінуючою оцінкою роботи кластеру на стра-
тегічному періоді до 2030 року є кількісні та якісні
параметри одержаних продуктів збагачення і огруд-
кування з мінімальним вмістом шкідливих домішок і
високим вмістом заліза. Ось чому п'ятий етап сцена-
рію пов'язаний з виробництвом інноваційної про-
дукції на підприємствах кластеру.

 До найбільш перспективних продуктів гірничо-
збагачувального виробництва (за даними [5], які бу-
дуть задовольняти потреби сучасної металургії та
світового ринку до 2030 року) віднесені: концентрат
залізорудний з масовою часткою заліза менше
69,5%; концентрат залізорудний (пульпа) для по-
дальшого доведення до суперконцентрату на фло-
таційних фабриках; концентрат залізорудний з ма-
совою часткою заліза більше 69,5%; концентрат
залізорудний (осушений); обкотиші залізорудні не
офлюсовані; обкотиші залізорудні офлюсовані; га-
рячебрикетоване залізо (ступінь металізації до
90%).

 Враховуючи те, що усі підприємства кластеру
сьогодні виробляють концентрат залізорудний з ма-
совою часткою заліза значно менше 69,5 % і лише
ПАТ "ЦГЗК" виробляє концентрат А1 з масовою ча-
сткою заліза 68,3 % [3], то в процесі корпоративної
та операційної модернізацій технологій збагачення
менеджмент підприємств повинен бути націлений на
розробку і впровадження як технологій диверсифі-
кації, так і реалізації технологічного потенціалу ком-
плексної переробки магнетитових та окислених руд.

Окреслені в четвертому та п'ятому етапах сцена-
рію лідерські позиції підприємств будуть досягнуті
з деяким технологічним розривом (ТР) за рахунок
впровадження механізмів: ОЕМ, управління іннова-
ційним розвитком кластеру (УІРК), управління інно-
ваційним потенціалом (УІП) та корпоративною соц-
іальною відповідальністю (КСВ), механізмів контро-
лю (МК) тощо.

Шостий та сьомий етапи сценарію розглядають
питання розробки технологій енергозбереження, ре-
сурсозбереження, захисту довкілля в нерозривно-
му зв'язку з інвестиційною політикою кластера та їх
впливу на соціальний стан регіону (восьмий етап сце-
нарію). В цілому індикаторами інноваційного розвит-
ку гірничодобувної промисловості України та її
гірничо-металургійного кластеру можуть стати:

якість життя населення регіону; лідерство кластера
серед інших промислових кластерів щодо досягну-
тих параметрів соціально-економічного розвитку
регіону та вклад кластеру у ВНП країни. В той же час
інноваційна політика підприємств кластеру на цих
восьми етапах сценарію повинна бути підтримана
владою регіону і Уряду України шляхом впроваджен-
ня наступних механізмів: пільгового кредитування
(ПК), дотацій (Д), введення додаткових пільг (ПП)
тощо.

 Управління розвитком гірничо-металургійного
кластеру буде виконуватись за допомогою сучасних
інтелектуальних систем інформаційного забезпечен-
ня на базі розробленої ситуаційної кімнати та сис-
теми збалансованих показників підприємств класте-
ру (дев'ятий етап сценарію).

 При цьому важливим показником ефективності
роботи підприємств кластеру є збільшення (в часі)
їх ринкової вартості та нових бізнесів, утворених за
рахунок третього, четвертого, п'ятого, шостого та
сьомого етапів розвитку.

ВИСНОВКИ
Запропоновано стратегію інноваційно-техноло-

гічного розвитку гірничо-металургійного кластеру
України на основі раціонального використання ро-
довищ залізних руд, розташованих на території
Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської та
Полтавської областей.

 Збільшення стійкості регіонального розвитку
може бути досягнуто лише за рахунок стратегії інно-
ваційно-технологічного розвитку гірничо-металургій-
ного кластеру до 2030 року, що приведе до економіч-
ного зростання регіонів і України в цілому, стабільності
наповнення бюджету, покращення екологічного стано-
вища і збереження природних ресурсів, підвищення
рівня і якості життя населення. Розроблено інновацій-
ний сценарій стратегічного розвитку кластеру, в яко-
му розглянуто інноваційно-технологічну базу гірничо-
добувної промисловості до 2030 року, виявлені спо-
живчі характеристики високоякісних залізних концен-
тратів, обкотишів та гарячебрикетованого заліза для
металургійних заводів України і Європи, а також іншої
продукції підприємств малого та середнього бізнесу.

 Інноваційно-технологічна стратегія лідерства гірни-
чо-металургійного кластеру створює умови для розши-
рення кооперації з металургійними та машинобудівними
підприємствами. Удосконалення управління підприєм-
ствами кластеру на основі концепції "збалансованого
розвитку" спонукає до систематизованого партнерства
виробничих, освітніх, наукових адміністративних орга-
нізацій і підприємств гірничо-металургійного комплексу
та створює синергетичний ефект за рахунок розробки
ідеології інтелектуального управління та інтелектуальних
публічних акціонерних товариств (інтелектуальних гірни-
чорудних підприємств).
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ВСТУП
Поступова зміна й ускладнення характерних особли-

востей праці пов'язано як з розвитком суспільства, так і
самої особистості, тобто джерелом науково-технічного
прогресу є трансформаційна здатність інтелектуального
капіталу. За умови ефективного формування інтелекту-
ального капіталу науково-технічний прогрес впливає на
зростання продуктивності праці, яка, у свою чергу, сприяє
підвищенню рівня ВВП як суми доданих вартостей.

Через те, що додана вартість структурується як прибу-
ток підприємства й заробітна плата працівників, то й її роз-
поділ повинен відбуватися виходячи з особистого внеску
як носія інтелектуальної праці, так і підприємства в цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Теоретичну основу дисертаційної роботи склали
наукові праці, присвячені дослідженню напрямів і про-
блем регулювання розвитку інтелектуального капіталу
таких, вчених, як Б.І. Адамов, М.В. Бекетов, С.В. Бо-
гачов, Н.Ю. Брюховецька, А.М. Валюх, З.С. Варналій,
В.М. Василенко, А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, З.В. Ге-
расимчук, О.Г. Гранберг, В.О. Гусєв, П.В. Гудзь,
М.І. Долішній, О.Б. Жихор, В.І. Захарченко, Е.А.Зінь,
І.П. Макаренко, В.В. Московцев, Е.В. Павлиш, Н.Д. Сві-
рідова, В.П. Семиноженко, В.П. Соловйов, В.В. Третяк,
Л.І. Федулова, Л.А. Яремко та інших.
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Однак досі бракує праць, що досліджують фінан-
сові умови для підвищення культурного рівня населен-
ня, охорони здоров'я, законодавчого стимулювання та
вкладення благодійних коштів у розвиток інтелектуаль-
ного капіталу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є:
— розглянути основні елементи фінансового забезпе-

чення розвитку інтелектуального капіталу регіонів України;
— вивчити досвід розвинутих країн Заходу щодо

розробки механізмів фінансування фундаментальних та
прикладних досліджень в Україні;

— розробити пропозиції щодо удосконалення
фінансового механізму державного регулювання роз-
витку інтелектуального капіталу регіонів України.

РЕЗУЛЬТАТИ
Розглянемо основні елементи фінансового забезпе-

чення розвитку інтелектуального капіталу регіонів Украї-
ни. Фінансовий механізм є сукупністю форм та методів
створення та використання фондів фінансових ресурсів
з метою забезпечення різноманітних потреб державних
структур, господарських суб'єктів і населення [1].

Основними джерелами фінансового забезпечення
інтелектуального капіталу відповідно до чинного зако-
нодавства є:
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— кошти державного та місцевих бюджетів;
— кошти юридичних і фізичних осіб, громадських

організацій та фондів, у тому числі спонсорські, бла-
годійні внески і пожертвування;

— кошти галузей національної економіки;
— кошти від надання навчальними закладами та ус-

тановами додаткових освітніх та інших послуг (у сфері
освіти);

— гранти;
— кредити на розвиток навчальних закладів усіх

рівнів та здобуття освіти;
— кошти від здійснення економічної діяльності.
Фінансування освітньої діяльності державних навчаль-

них закладів освіти за рахунок коштів державного бюд-
жету здійснюється Міністерством освіти і науки України
та іншими центральними органами виконавчої влади, в
підпорядкуванні яких знаходяться навчальні заклади осв-
іти, у відповідності з державним замовленням (контрольни-
ми цифрами) на підготовку, перепідготовку, підвищення
кваліфікації працівників, виходячи з встановлених держав-
них, у тому числі галузевих, нормативів фінансування.

Діяльність навчальних закладів та установ, базованих
на приватній формі власності фінансується його заснов-
никами (засновником) та споживачами освітніх послуг.

На засадах проведених досліджень пропонуємо за-
провадити систему, при якій не менше як половину за-
роблених коштів залишалася на потреби підрозділів, що
їх заробили. Зрозуміло, що використання такої схеми
потребує проведення ревізії та глибоких змін у вітчиз-
няній сфері контролювання. Питання дотримання фінан-
сової дисципліни керівниками підрозділів суб'єктів, які
надають освітні послуги, можна легко вирішити.

Іншу частину фінансових ресурсів доцільно вклада-
ти у цільові проекти. Щодо ВНЗ, то необхідно визначи-
ти, які спеціальності користуються попитом на ринку праці
сьогодні, а які в майбутньому, враховуючи регіональні
аспекти розвитку економіки. Цільове кредитування зму-
сить керівників підрозділів активно боротися за право от-
римання коштів для реалізації власного проекту. Такими
кардинальними та рішучими діями, які мають на меті вве-
сти ринкові принципи та засади фінансового менеджмен-
ту у діяльність підрозділів, можна підвищити якість інте-
лектуального капіталу України. Якщо окремі спеціаль-
ності не матимуть особливих перспектив, їх слід закри-
вати і вирішувати соціальні проблеми, які при цьому по-
стануть. Разове вирішення соціальних проблем є менш
затратною процедурою ніж постійне фінансування зас-
тарілої спеціальності, напряму підготовки фахівців [2].

З метою налагодження фінансового механізму інве-
стування інтелектуального капіталу слід активніше за-
лучати до фінансування юридичних осіб — підприєм-
ства, організації, установи. Так, у економічно розвине-
них країнах активно діють спонсорські ради, які крім
надання ВНЗ рекомендацій щодо змін у навчальному
процесі активно вирішують фінансові проблеми.

Слід пам'ятати, що одним з головних елементів
фінансового механізму є фінансове планування і про-
гнозування. Для того, щоб успішно визначити потреби
у фінансах в освітній сфері необхідно науково обгрун-
товувати потреби у фахівцях за різними спеціальностя-
ми та створити єдиний державний інформаційний банк
даних щодо потреби ринку у фахівцях. При розробці

такого банку даних слід враховувати регіональні аспекти
розвитку економіки. Подібні всеукраїнські банки даних
необхідно створити для працевлаштування підготовле-
ного фахівця, об'єктів проходження практики тощо.

Для уникнення зловживань у використанні коштів,
призначених на виплату заробітної плати, доцільно
підвищити рівень мотивації керівників. Практика свід-
чить про те, що окремі види суспільних послуг, які на-
даються ВНЗ як бюджетними установами, можуть ефек-
тивніше здійснюватись саме на ринкових засадах, без
державного втручання у весь процес їх фінансування.
Проте на сьогодні надання бюджетними закладами ос-
віти платних послуг, практично, не створює їм додатко-
вих "дивідендів" та ніяк не закріплює їх самостійність,
оскільки ці заклади зобов'язані виконувати ненорма-
тивні акти, інструкції і розпорядження. В іншому випад-
ку це буде бюджетним правопорушенням [3].

У сучасному глобалізованому середовищі дедалі
відчутнішою стає градація країн за технологічною струк-
турою економіки. Провідні країни зміцнюють позиції
через спеціалізацію на дохідній наукомісткій продукції
і прорив у шостий технологічний уклад. Країни другого
ешелону орієнтуються на вже освоєні нові технології, а
країни третього ешелону перебувають на периферії тех-
нологічної гонки і задовольняються дрібними техноло-
гічними нішами. І нарешті країни-аутсайдери спирають-
ся на старі технологічні уклади. Міжнародна спеціалі-
зація країн вже не зумовлюється можливостями країни
виконувати певні етапи науково-інноваційного циклу.

Щоб забезпечити декларований стратегічний на-
прям створення інноваційної моделі інтелектуального
розвитку економіки в Україні необхідно якісно оновлю-
вати організаційно-економічний механізм освоєння
науково-технічного потенціалу.

Необхідність посилення інтеграції наукової та освітньої
діяльності в університетській освіті відповідає реалізації
стратегічних цілей розвитку науки і освіти в Україні та ви-
магає відповідного фінансового забезпечення.

Певні перспективи фінансування університетської ос-
віти відкриваються у зв'язку із створенням регіональних
університетських центрів, які можуть реально забезпечу-
вати комплексне інноваційне спрямування освітньо-науко-
вої діяльності, формувати якісну взаємодію у тріаді "уні-
верситет — бізнес — промисловість". Відповідно до пріо-
ритетів соціально-економічного розвитку регіону універ-
ситетські центри могли б на тендерній основі створювати
міжвузівські науково-дослідні лабораторії, тимчасові на-
уково-пошукові комплексні групи, що сформовані на "сти-
ку" багатьох наукових напрямів. Такий центр мав би бути
не тільки регіональним розпорядником коштів Державного
фонду фундаментальних досліджень (ДФФД), але й ак-
тивно працювати з бізнесовими структурами, зарубіжни-
ми грантодавцями, органами регіональної влади з тим, щоб
акумулювати кошти цільового призначення для потреб
інноваційного розвитку регіону.

Розробка механізмів фінансування фундаменталь-
них та прикладних досліджень в Україні вимагає вив-
чення відповідного досвіду розвинутих країн Заходу, в
яких сьогодні розвиток інноваційної сфери економіки
є одним із суттєвих чинників економічного зростання.

У цілому за останні десятиліття в країнах ЄС апробо-
вано нові форми і методи стимулювання інноваційного
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розвитку, спільна інноваційна політика набула комплек-
сного, системного і довготермінового характеру з чітки-
ми кількісними і якісними орієнтирами. Співробітництво
пропонується впроваджувати за такими напрямами:

— стимулювання фундаментальних досліджень
шляхом розвитку конкуренції між дослідницькими гру-
пами;

— запровадження технологічних ініціатив ("плат-
форм", "карт" тощо);

— створення умов для попередження відтоку кадрів
і для залучення найбільш кваліфікованих зарубіжних
дослідників;

— розвиток дослідницької інфраструктури;
— покращання координації національних програм

НДДКР.
Елементом організаційно-економічного механізму,

який покликаний забезпечити диверсифікацію джерел
фінансування та створити державну владну вертикаль
фінансування інтелектуального капіталу в сфері вищої
освіти, є створення регіональних університетських цент-
рів. Вони мають виконувати функцію не тільки регіо-
нальних розпорядників коштів Державного фонду фун-
даментальних досліджень, але й активно співпрацюва-
ти з бізнесовими структурами, зарубіжними грантодав-
цями, органами регіональної влади в інтересах іннова-
ційного розвитку регіону.

Одним з основних принципів Болонського процесу є
тісна взаємодія навчального процесу і наукової діяльності
вищого навчального закладу. Повноправними учасника-
ми такої інтегрованої діяльності повинні бути студенти.

Слід зазначити, що активізація науково-освітньої
діяльності вимагає створення певної інфраструктури, яка
забезпечувала б комплекс робіт, пов'язаних з доведенням
наукових здобутків до практичного використання в масо-
вих технологіях. На жаль, в Україні поки що мало зробле-
но у цьому напрямі. Венчурний бізнес, який відіграє важ-
ливу роль в інноваційних процесах розвинутих країн, в
Україні практично відсутній. Що стосується технопарків і
грантоутворюючих фондів, то ситуація тут є аналогічною.

Одним із першочергових кроків у залученні державно-
го фінансування фундаментальних досліджень є формуван-
ня довгострокової дослідницької програми, яка б відпові-
дала таким обгрунтованим раніше принципам, як фундамен-
тальний характер досліджень і зв'язок НДДКР з реальни-
ми проблемами вітчизняної економіки та суспільства. От-
римані бюджетні кошти необхідно спрямовувати насампе-
ред на підтримку досліджень у межах широкомасштабних
дослідницьких програм, в які доцільно залучати творчі ко-
лективи як з конкретного ВНЗ, так і інших установ на кон-
курсній основі. Такий підхід дозволить виявляти найбільш
ефективні шляхи вирішення загальнодержавних та регіо-
нальних соціально-економічних проблем, залучати до нау-
ково-дослідної роботи кращих спеціалістів з окремих нау-
кових напрямів, тим самим зміцнювати кадрове забезпечен-
ня НДДКР університету, а також створить необхідні пере-
думови для подальших нової науково-дослідної тематики
на замовлення органів державного управління.

Одним із напрямів зростання доходів ВНЗ, які мож-
на спрямувати на фінансування фундаментальних дос-
ліджень, є впровадження ефективної діяльності ВНЗ як
господарської одиниці (тобто збільшення масштабів
діяльності, усунення надлишків, припинення низько

пріоритетних дій, збільшення співвідношення студентів
та персоналу і студентів та викладачів тощо) та зрос-
тання прибутку шляхом диверсифікації. Окрім заходів,
спрямованих на просте підвищення плати за навчання,
доцільно використовувати такі додаткові джерела по-
ступлення фінансових ресурсів:

— проведення досліджень на контрактній основі;
— викладання додаткових курсів, що користують-

ся великим попитом, студентам за окрему оплату, зок-
рема, через дистанційну форму навчання;

— продаж або здача в оренду активів університету;
— збір пожертв та інші види роботи з спонсорами

та філантропами.
Наступним кроком щодо фінансування інтелек-

туального капіталу з боку держави повинно бути пошук
джерел внутрішнього фінансування НДДКР. Таким дже-
релом може бути створення спеціального фонду, надход-
ження до якого може забезпечити певний відсоток відра-
хувань від платних послуг освіти. Такі видатки є обгрунто-
ваними, оскільки в умовах реалізації стратегії інновацій-
ного розвитку в сучасних університетах студентська нау-
ково-дослідна робота має стати невід'ємною частиною
навчального процесу. За рахунок такого фонду, в першу
чергу, повинні інвестуватися найбільш перспективні інно-
ваційні проекти, що пройшли відповідну експертизу.

Узагальнюючи результати проведених досліджень
удосконалено фінансовий механізм державного регу-
лювання розвитку інтелектуального капіталу регіонів
України шляхом визначення векторів інвестування в
розвиток інтелектуального капіталу на регіональному
рівні, що визначені нижче.

Інвестування у сфері регіонального ринку праці.
Ситуація на ньому є ключем до формування цивілі-

зованого рівня життя широких верств населення, забез-
печення соціальної злагоди, створення громадянсько-
го суспільства і середнього класу.

Уже сьогодні сприяння підприємницькій ініціативі
безробітних здійснюється через надання правової,
фінансової та організаційної підтримки під час започат-
кування ними власної справи.

Наступними кроками регіональної та місцевої влади
на шляху забезпечення подальшого розвитку бізнесу в
регіоні має бути запровадження механізму пільгового
кредитування створення нових робочих місць; система
дотацій підприємцям на створення нових робочих місць;
розширення практики державного замовлення; система
дієвих субсидій підприємцям на працевлаштування без-
робітних, організація короткострокових безкоштовних
курсів, семінарів з правових основ підприємництва, бух-
галтерського та податкового обліку, забезпечення без-
коштовними методичними матеріалами; організація кон-
сультаційного, інформаційно-рекламного обслуговуван-
ня новостворених підприємницьких структур тощо.

Скорочення масштабів масової трудової міграції за
кордон.

У ці процеси включено чимало економічно активних
громадян України, передусім у віці 20—49 років, що
практично зводить нанівець сформований інтелектуаль-
ний капітал. А особи з високим професійно-кваліфіка-
ційним рівнем, праця яких не витребувана в Україні,
фактично дотують зарубіжні ринки праці. Тому серед
першочергових заходів скорочення масштабів нелегаль-
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ної трудової міграції населення за межі країни має ста-
ти фінансування цільової програми стимулювання само-
зайнятості та мікропідприємництва для осіб, які повер-
таються після трудової діяльності за кордоном.

Актуальні завдання інтенсифікації соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів з участю інтелектуального ка-
піталу:

Подолання негативних тенденцій звуження ринку
висококваліфікованої робочої сили, спроможної масо-
во втілювати інновації.

Основним фактором, що стримує інноваційну діяль-
ність, є відсутність коштів для фінансування інновацій-
них змін. Це багато в чому зумовлено низьким ступе-
нем зацікавленості різних економічних суб'єктів в інве-
стуванні капіталу в інноваційні процеси. Таких ресурсів,
які могли б бути використані державними і недержав-
ними інвесторами, зараз у країні просто немає. Інший
бік цієї проблеми — держава не може постійно лише
субсидувати. Необхідне масове залучення приватного і
банківського капіталу до кредитування та інвестування
новітніх досліджень та їхнього впровадження.

Для цього необхідна "детінізація" інноваційного
процесу та оплати праці, щоб підвищити доходи іннова-
торів. Необхідна державна система регулювання еміг-
рації з огляду інноваційної активності і, врешті-решт,
потрібно пов'язати в одне ціле систему підготовки кадрів
з інноваційними програмами і пріоритетами. Зараз цьо-
го практично немає, як не існує й інноваційної спрямо-
ваності підготовки кадрів.

Стимулювання інвестицій в інтелектуальний капітал,
яке здійснюється шляхом благодійництва.

У Західній Європі, в США близько третини соціаль-
них програм здійснюється приватними добродійними
фондами, що акумулюють вельми значні кошти жерт-
водавців і меценатів.

Законодавство багатьох країн допускає використан-
ня частки прибутку комерційних структур на добродійні
цілі замість сплати відповідних податків. Благодійні
фонди виділяють кошти на фінансування соціальних
програм і проектів, тобто частково беруть на себе ви-
конання функцій державних органів: надання допомо-
ги інвалідам, малозабезпеченим, роботу з дітьми і мо-
лоддю, освіту громадян.

Крім наявних позитивів та вигод, поширення благо-
дійності має ще й зворотну сторону. Так, у деяких випад-
ках добродійність є винятково вигідним вкладенням кап-
італу. Зокрема існують добродійні програми, що фінан-
сують фундаментальні дослідження. Надаючи невеликий
грант на проведення дослідження, донор отримує дос-
туп до результатів проекту, "ноу-хау", економічний ефект
від впровадження якого в тисячі разів перевершує вкла-
дені кошти. Саме цю зворотну сторону благодійності
необхідно мати на увазі, коли мова йде про закордонні
програми фінансової підтримки талановитої молоді, які
дозволяють вибрати з неї найбільш перспективних і та-
лановитих і таким чином забезпечують не лише відбір, а
й "відтік мізків" в економічно розвинені країни.

Для того, щоб меценатство було почесним і вигідним,
в Україні має функціонувати система благодійництва,
врегульована нормативними актами. Необхідно створи-
ти відповідну законодавчу базу, економічні умови, сусп-
ільний клімат, які б спонукали людей вкладати гроші в

освіту, культуру, науку, тим самим створюючи умови для
формування та розвитку інтелектуального капіталу.

Таким чином, інвестування у нагромадження, відтво-
рення та розвиток інтелектуального капіталу є одночас-
но причиною та наслідком забезпечення сталого зрос-
тання матеріального та культурного рівня життя грома-
дян та розвитку регіонів.

ВИСНОВКИ
Забезпечення вітчизняної економіки достатньою

кількістю кваліфікованих трудових ресурсів забезпе-
чується інвестиціями у інтелектуальний капітал. Для по-
ліпшення якості та збільшення кількості інтелектуаль-
ного капіталу необхідно спрямовувати інвестиційні ре-
сурси на перенавчання існуючого трудового потенціа-
лу більш конкурентоспроможним професіям, перепро-
філювання, підвищення кваліфікації, оскільки вкладан-
ня коштів у перепідготовку адаптованих до умов конк-
ретного виробництва працівників забезпечить швидку
віддачу. Потрібно заохочувати та підтримувати бажан-
ня персоналу здобувати вищу освіту, створювати умо-
ви для підвищення його культурного рівня, охорони здо-
ров'я, законодавчо стимулювати вкладення благодійних
коштів у розвиток інтелектуального капіталу.

Для підвищення ефективності функціонування інте-
лектуального капіталу держава повинна сприяти
ліквідації заборгованості та підвищенню заробітної пла-
ти як основного джерела його відтворення та нагромад-
ження в усіх сферах докладання праці, оскільки низька
заробітна плата та недотримання термінів її виплати су-
перечить якісному відтворенню як робочої сили, що нині
функціонує на регіональних ринках праці, так і тієї, що
прийде їй на зміну в майбутньому.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З моменту набуття Україною незалежності у 1991 ро-

ці Європейський Союз (далі — ЄС) та Україна динамічно
розвивають відносини один з одним.

Україна — це держава, яка є пріоритетним партне-
ром ЄС у рамках European Neighbourhood Policy (Євро-
пейської політики сусідства (ЄПС)) та Східного партнер-
ства. Правові засади відносин ЄС — Україна грунтують-
ся на Partnership and Cooperation Agreement (PCA)
(Угоді про партнерство та співробітництво між Україною
та ЄС (УПС)). Амбіції ЄС та України щодо посилення
відносин один з одним створили можливість вийти за
межі співпраці й сягнути поступової економічної інтег-
рації та поглиблення політичного співробітництва [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми євроінтеграційних процесів досліджую-
ться у працях Е. Афоніна, В. Вандишева, В. Воронкової,
Т. Воропай, А. Гальчинського, М. Головатого, В. Горбу-
ліна, І. Грицяка, О. Зернецької, М. Кордона, В. Криса-
ченка, Л. Нагорної, Ю. Павленка, Ю. Пахомова, С. Пи-
рожкова, О. Соскіна, Є. Тихомирової, Г. Щокіна та ін.

Дослідженню питань державної політики щодо євро-
пейських інтеграційних процесів, визначенню їх впливів
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"Європейський Союз є першою спробою організації конти-
ненту на засадах рівності, шанування національних ідентичнос-
тей та справедливості".

Вацлав Гавел, лютий 2001 року.

на українське суспільство, розвитку громадянського сус-
пільства в Україні тощо присвячені роботи В. Баркова,
В. Горбатенко, О. Дергачова, А. Кудряченко, В. Марма-
зова, Г. Немирі, А. Пойченко, Г. Щедрової, В.О. Чалого
та ін.

Сучасні реалії євроінтеграційних процесів в Україні
спричинюють необхідність у додаткових наукових до-
слідженнях.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Проаналізувати процес інтеграції України до ЄС та
визначити перспективи розвитку на сучасному етапі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У березні 2007 року почалися перемовини щодо

нової Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, які за-
вершились у грудні 2011 року, що передбачає політичну
асоціацію та економічну інтеграцію України з ЄС. 10
грудня 2012 року Рада Європейського Союзу підтвер-
дила намір ЄС підписати Угоду про Асоціацію, як тільки
українська влада продемонструє рішучі дії та реальний
прогрес у трьох важливих сферах: правові реформи,
питання пов'язані з виборами, а також політично вмоти-
воване правосуддя.
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Оскільки перемовини з приводу Угоди про асоціа-
цію між Україною та ЄС та її ратифікація потребують пев-
ного часу для вступу Угоди в дію, було прийнято Поря-
док денний асоціації Україна — ЄС, який затверджено в
Люксембурзі 24 червня 2013 року Радою з питань співро-
бітництва між ЄС та Україною.

Порядок денний асоціації Україна — ЄС для підго-
товки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію
визначає пріоритети дій стосовно політичного діалогу
(демократія, верховенство права, дотримання прав лю-
дини і основних свобод; боротьба з корупцією; зовніш-
ня політика та політика безпеки; Міжнародний Кримі-
нальний Суд); співробітництва з питань юстиції, свобо-
ди та безпеки; економічного співробітництва; торгівлі та
питань, пов'язані з торгівлею; співробітництва у сфері
енергетики, включаючи ядерні питання; інших сфер
співробітництва.

Ключовим питанням порядку денного відносин Ук-
раїна — ЄС залишається переговорний процес стосов-
но підписання Угоди. Враховуючи особливість цієї Уго-
ди з точки зору політичної асоціації та інтеграції євро-
пейського та українського ринків, її підписання має важ-
ливе політичне значення, оскільки воно означатиме
свідомий вибір української влади на користь розвитку
України в рамках європейської цивілізаційної моделі [2].

21 березня 2014 року в Брюселі (Бельгія) підписано
політичну частину угоди про асоціацію між Україною та
Євросоюзом, в яку увійшли Преамбули, Стаття 1, Заго-
ловків І (Загальні принципи), ІІ (Політичний діалог і ре-
форми, політична асоціація, співпраця і зближення у
зовнішній та безпековій політиках) та VII (Інституційні,
загальні та заключні положення) [3].

За останнє десятиліття проводилося лише два знач-
них соцопитування в ЄС щодо України. Так, у 2005 році
TNS Sofres провела опитування в шести найбільших краї-
нах Євросоюзу. Результати: 55% виборців у країнах-чле-
нах ЄС хотіли би Україну частиною цього об'єднання.
Водночас до приєднання Туреччини прихильно ставило-
ся лише 45% опитаних [4].

Друге опитування було здійснено в грудні 2013 року
німецьким телеканалом ARD. Відповідно до його резуль-
татів більшість німців висловилися за вступ України до
ЄС — понад 60%. Розділилися лише думки щодо строків
такого членства. Так, 40% висловлюються за приєднан-
ня впродовж найближчих десяти років, а 24% опитаних
бачать вступ України до ЄС протягом наступних 10—20
років, ще 9% вважають, що має пройти щонайменше 20
або більше років. Лише 20% опитаних не бачать Украї-
ну у складі ЄС [5].

Загальнонаціональні опитування населення України
були проведені у червні 2006, грудні 2008, грудні 2009
та грудні 2011 рр. Фондом "Демократичні ініціативи" та
організацією Ukrainian Sociology Service. Щоразу було
опитано близько 2 000 респондентів за вибіркою, що
представляє доросле населення України (старші 18
років) за такими показниками як вік, стать, рівень осві-
ти, регіон проживання та тип населеного пункту [6].

З 17 по 22 травня 2013 року Фондом "Демократичні
ініціативи" імені Ілька Кучеріва і соціологічною службою
Центру Разумкова проведено соціологічне досліджен-
ня "Ставлення громадськості до євроінтеграції", в яко-
му взяло участь 2010 респондентів віком від 18 років у
всіх регіонах України [7].

Результати соціологічного опитування свідчать, що
вступ до ЄС має бути основним інтеграційними напря-

мом України — так вважає 42% населення. За вступ до
Митного союзу (далі — МС) виступає 31%, ще 13,5%
вважає, що Україні не варто приєднуватися ані до ЄС,
ані до МС.

У ставленні до бажаного інтеграційного напряму Ук-
раїни спостерігаються значні вікові відмінності. Серед
молоді (18—29 років) явно переважає орієнтація на вступ
до ЄС — 54%, і найменше прихильників вступу до Мит-
ного союзу — 19%. У той же час серед громадян віком
60 років і старше переважає підтримка вступу до МС з
Росією, Білоруссю і Казахстаном (45%) та найменше тих,
хто підтримує вступ до ЄС (30%).

Існують суттєві регіональні відмінності у підтримці
певного інтеграційного напряму. Так, вступ до ЄС найб-
ільше підтримують на Заході (72% населення регіону)
та в Центрі України (49%). На Сході та Півдні України
традиційно переважають прихильники вступу до МС
(50% та 39,5% відповідно). Найбільше невизначених із
відповіддю — на Сході України: 15,5%.

Найбільше вступ до ЄС підтримують виборці ВО
"Свобода" (71%), партії УДАР (69,5%) та ВО "Батьків-
щина" (64%). Вступ до МС як основний інтеграційний
напрям найбільше підтримують виборці КПУ (79,5%) та
Партії регіонів (57%).

Європейцями себе вважає тільки 34% українських
громадян, натомість 55% себе європейцями не вважає.
Втім, якщо порівняти з опитуванням 2008 року, є пози-
тивна динаміка: кількість українців, які вважають себе
європейцями, зросла на 9%, а тих, хто не вважає, на-
впаки, зменшилась на15% (з 70% до 55%).

Найбільше тих, хто вважає себе європейцями, — се-
ред молоді віком від 18 до 29 років: 43%. А тих, хто не
вважає себе європейцями, найбільше в найстаршому по-
колінні — 62%. У регіональному розрізі основна части-
на тих, хто вважає себе європейцями, — представники
Західного регіону (50%), а тих, хто не вважає себе євро-
пейцями, найбільше на Сході України (62%).

В електоральному плані найбільше тих, хто вважає
себе європейцем, серед виборців ВО "Свобода" (51%)
та партії УДАР (44,5%).

Для того, щоб відчувати себе європейцем, абсо-
лютній більшості громадян необхідний певний рівень ма-
теріального добробуту (59%). Інші чинники пов'язані з
дотриманням демократичних цінностей і стандартів:
40,5% вважає необхідним відчуття захищеності законом,
32% — повагу до цінностей демократії та прав людини.
Для 24,5% українців, щоб відчувати себе європейцями,
необхідно мати можливість без віз їздити до європейсь-
ких країн.

Певний рівень матеріального добробуту як необхід-
ний чинник для відчуття себе європейцем у всіх вікових
групах та регіонах згадується найчастіше.

Повагу до цінностей демократії та прав людини час-
тіше називають громадяни віком від 30 до 49 років. У
регіональному розрізі повагу до цінностей демократії як
необхідний чинник для відчуття себе європейцями рес-
понденти Заходу України називають частіше порівняно
з іншими регіонами.

Тільки 21% населення України хоч колись бував у
країнах Заходу (ЄС, США, Канаді тощо). Найбільше тих,
хто бував у країнах Заходу, мешкає у Західному регіоні
України (33%), найменше — серед жителів Сходу Ук-
раїни (13%). Втім, і в Росії та інших колишніх радянсь-
ких республіках (окрім Балтії) після розпаду СРСР по-
бувало лише 40% українців.
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Таким чином, очікування України від ЄС можна умов-
но розділити на чотири категорії: якнайшвидше підпи-
сання Угоди про асоціацію (як ми вже зазначали, 21 бе-
резня 2014 року підписано політичну частину Угоди), ска-
сування візового режиму, надання фінансової допомо-
ги та надання чіткої перспективи членства.

Події Євромайдану та російське вторгнення до Ук-
раїни додали до цього списку ще одне специфічне, про-
те важливе очікування: запровадження Євросоюзом точ-
кових санкцій — спочатку проти українського керівниц-
тва, а з моменту агресії Росії також проти російського
істеблішменту. Виконання хоча б частини цих пунктів
розглядається в українському публічному дискурсі як
певний моральний обов'язок ЄС перед мільйонами ук-
раїнців, які вийшли на вулиці для того, щоб європейські
цінності стали реальністю в Україні [8].

Масові протести в Україні ("Євромайдан") розпоча-
лись внаслідок відмови українського керівництва від кур-
су на європейську інтеграцію і завершились реанімацією
євроінтеграційного напрямку.

За останні місяці українське суспільство суттєво
змінилося, зокрема зміни відбулися в духовних, куль-
турних та політичних цінностях, які вочевидь еволюці-
онували. Водночас дедалі актуальнішим стає питання
протистояння цінностей в українському суспільстві.
Європейським цінностям — демократії, толерантності,
правам людини — протистоїть російський світогляд.
Крім матеріалізму та стабільності він базується на відки-
данні європейських цінностей та навіть ворожому став-
ленні до них [9]. Таким чином, цінності українського
суспільства спричинили віддалення України від Росії в
бік ЄС.

Однак, приєднанню нашої держави до ЄС заважає
низка чинників. Це, зокрема, низький рівень життя в Ук-
раїні — 15 відсотків від середнього показника по ЄС,
незначна частка України в закордонній торгівлі ЄС (лише
0,4 відсотка). Частка українського експорту дорівнює 5
відсоткам від того, що припадає на середнього мешкан-
ця ЄС, а частка закордонних інвестицій у перерахунку
на одного українця становить від 1 до 2 відсотків порівня-
но з показником Євросоюзу [10]. Наведене ілюструє ве-
личезну різницю між економічними рівнями нашої дер-
жави та ЄС. Превалювання владних і фінансових інте-
ресів адміністративно-економічних груп над національ-
ними створює реальну загрозу стабільному розвитку ук-
раїнського суспільства. Це негативно впливає на форму-
вання та здійснення державної політики, яка дедалі
більше націлена на обслуговування корпоративних інте-
ресів вузького кола адміністративно-економічних груп
[11].

На сучасному етапі інтеграції України до ЄС зали-
шаються невирішеними такі основні питання.

Громадський контроль за процесами євроінтеграції
України, забезпечення ефективної взаємодії влади з гро-
мадянським суспільством, інформаційна відкритість
органів державної влади. Громадянське суспільство —
це сфера самоврядування громадян, яка утворюється не-
залежно від державних інституцій внаслідок повсякден-
них відносин людей. В його основі лежать різноманітні
добровільні об'єднання громадян, незалежні від влад-
них органів. Ці об'єднання включають широко коло як
зареєстрованих в органах юстиції неурядових органі-
зацій (крім політичних партій), так й незареєстрованих
колективних ініціатив: від сільських громад або зібрань
жителів будинків до профспілок чи широких громадсь-

ких рухів, у які об'єднуються для вирішення життєво важ-
ливих питань.

У всіх сучасних розвинених країнах демократичний
устрій неможливий без повсякденної, вільної і відкритої
самоорганізації життя людей. Демократичне суспільство
— це насамперед розвинене громадянське суспільство,
яке взаємодіє з владними органами, а не просто пере-
кладає на них відповідальність за стан навіть дрібних
справ.

Головними цілями державної політики сприяння роз-
витку громадянського суспільства мають стати [12]:

— спрощення та здешевлення процедур створення і
реєстрації організацій громадянського суспільства (далі
— ОГС). Приведення українського законодавства у
відповідність до Рекомендацій Комітету Міністрів дер-
жав-членів Ради Європи про правовий статус неурядо-
вих організацій у Європі;

— запровадження ефективного та прозорого дер-
жавного фінансування ОГС на конкурсній основі та ство-
рення сприятливого податкового режиму для здійснен-
ня благодійної діяльності;

— прозоре залучення неурядових організацій до на-
дання соціальних послуг громадянам за рахунок держав-
ного і місцевих бюджетів;

— запровадження механізмів інформаційної прозо-
рості діяльності органів державної влади та процедур за-
лучення громадськості до ухвалення рішень.

Для реалізації вказаних цілей державні органи ма-
ють: модернізувати законодавство для ОГС та практику
взаємодії з ними; збільшити обсяг і підвищити прозорість
державного фінансування ОГС і цільового використан-
ня ними ресурсів; створити цільовий державний фонд
сприяння розвитку громадянського суспільства з неза-
лежною формою урядування (громадським правлінням),
що дозволить на конкурсних засадах та за участі й мон-
іторингу представників різних ОГС здійснювати підтрим-
ку ініціатив, спрямованих на розвиток громадянського
суспільства.

Активізація діяльності щодо прийняття нормативно-
правових актів держави, спрямованих на адаптацію за-
конодавства України до законодавства Європейського
Союзу. Адаптація законодавства України до законодав-
ства ЄС — процес приведення законів України та інших
нормативно-правових актів у відповідність acquis
communautaire. Адаптація законодавства є пріоритетною
складовою процесу інтеграції України до Європейсько-
го Союзу, що в свою чергу є пріоритетним напрямом ук-
раїнської зовнішньої політики [13].

Аcquis communautaire в дослівному перекладі з
французької — "надбання Співтовариства". Цей термін
відображає особливості правової природи Європейсь-
кого Союзу і фактично є правовою системою Європейсь-
кого Союзу, яка включає акти законодавства Європейсь-
кого Союзу (але не обмежується ними). Така система
створювалась та розвивалась протягом майже 50 років
та містить понад 14 тисяч різних видів правових актів і
майже 9 тисяч рішень Суду ЄС.

Адаптація законодавства України до acquis
communautaire Європейського Союзу, передбачена стат-
тею 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Ук-
раїною та Європейськими Співтовариствами (Європейсь-
ким Союзом) і їх державами-членами (далі — УПС) [14],
є однією із головних складових політики європейської
інтеграції України, а також — одним з найважливіших
аспектів співробітництва України та ЄС. Стаття 51 виз-
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начає 16 пріоритетних сфер адаптації: митне право; за-
конодавство про компанії; банківське право; бухгал-
терський облік компаній; податки, у тому числі непрямі;
інтелектуальна власність; охорона праці; фінансові по-
слуги; правила конкуренції; державні закупівлі; охоро-
на здоров'я та життя людей, тварин, рослин; довкілля;
захист прав споживачів; технічні правила і стандарти;
транспорт; енергетика, у тому числі ядерна.

Окрім того, ст. 51 передбачає, що Україна доклада-
тиме зусиль з метою забезпечення поступової сумісності
свого законодавства із законодавством Співтовариства,
але не визначає, якого ступеню наближення слід досяг-
ти.

На сьогодні адаптація законодавства України до за-
конодавства ЄС відбувається у відповідності до поло-
жень Закону України про Загальнодержавну програму
адаптації законодавства України до законодавства Євро-
пейського Союзу від 18 березня 2004  року № 1629-IV
(далі — Загальнодержавна програма) [15].

Відповідно до Загальнодержавної програми адапта-
ція законодавства України здійснюється у такій послідов-
ності:

— визначення актів acquis communautaire, які регу-
люють правовідносини у відповідній сфері;

— переклад визначених актів на українську мову;
— здійснення комплексного порівняльного аналізу

регулювання правовідносин у відповідній сфері в Україні
та в Європейському Союзі;

— розроблення рекомендацій щодо приведення за-
конодавства України у відповідність з acquis com-
munautaire;

— проведення економічного, соціального та полі-
тичного аналізу наслідків реалізації рекомендацій;

— визначення переліку законопроектних робіт;
— підготовка проектів законів України та інших нор-

мативно-правових актів, включених до переліку законо-
проектних робіт, та їх прийняття;

— моніторинг імплементації актів законодавства Ук-
раїни.

Елементом адаптації законодавства має стати пере-
вірка проектів законів України та інших нормативно-пра-
вових актів на їх відповідність acquis communautaire з ме-
тою недопущення прийняття актів, які суперечать acquis
Європейського Союзу.

Врахування досвіду Європейських країн з євроінтег-
рації до Європейського Союзу. Враховуючи законодав-
чо закріплений стратегічний курс України на євроінтег-
рацію, важливим і корисним є досвід країн, що вже на-
були членства у ЄС.

Досвід Польщі спростовує тезу про те, що вступ до
ЄС автоматично призведе до охолодження торговель-
них відносин із східними країнами. Навпаки, після при-
єднання до ЄС Польща значно збільшила експорт до
цього регіону, зокрема й до Росії, що зумовлено загаль-
ним підвищенням конкурентоспроможності польської
економіки [16].

Усе, що Польща зробила в напрямі до євроінтеграції,
було пов'язано з політичною волею її керівництва. На
початку в суспільстві існували соціальні страхи, люди
боялися змін, подорожчання продуктів і послуг, але
згодом усе оплатилося. 2004 року ЄС передав Польщі
50 млрд євро, за вступ до європейської спільноти Польща
заплатила 20 млрд євро, і в результаті отримала 30 млрд
євро як компенсацію за ті реформи, які вона зобов'яза-
лася виконати [17].

Болгарія чітко визначила курс на європейську інтег-
рацію ще у 1990 р. Європейський вибір країни активно
реалізовувався шляхом прийняття офіційних документів,
укладення багатосторонніх та двосторонніх угод та всту-
пу до різних регіональних та спеціалізованих організацій.

На шляху до євроінтеграції Болгарія взяла на себе
обов'язки виконати низку вимог ЄС, основними з яких
можна назвати наступні [18]:

— гармонізація законодавства Болгарії із європейсь-
ким законодавством;

— проведення структурних реформ;
— реформування системи правосуддя, органів, що

покликані боротися з корупцією та організованою зло-
чинністю;

— сприяння політиці розширення ЄС за рахунок
країн Західних Балкан;

— приєднання до енергетичних стандартів ЄС;
— включення підрозділів болгарської армії до скла-

ду Європейських сил швидкого реагування.
Болгарський досвід європейської інтеграції дово-

дить, що:
— процес євроінтеграції створює ефективні стиму-

ли для внутрішніх трансформацій. Водночас, прискорені
і негнучкі реформи мають суттєві побічні наслідки;

— максимально широке залучення до спільних євро-
пейських проектів у сфері безпеки допомагає країні ви-
стояти у зоні тиску між Заходом і Сходом і зберегти
незмінність стратегічного курсу на інтеграцію в ЄС, збе-
регти незалежність і цілісність, вірність декларованим
європейським цінностям та одночасно сформувати праг-
матичні відносини добросусідства з іншими країнами;

— ефективним на шляху реформ є використання
інструментів, які надаються участю у міжнародних орга-
нізаціях (ООН, ВТО);

— проблема корупції в країні не може бути виріше-
на лише шляхом зовнішнього тиску, і залишатиметься
основним викликом для ефективної реалізації національ-
них інтересів країни без ефективної внутрішньої політи-
ки протидії корупції.

Болгарське суспільство переконане, що вступ до
Європейського Союзу у 2007 році — головне досягнен-
ня Болгарії в її новітній історії. Адже таким чином у краї-
ни з'явилася можливість повернутися у Європу і налаго-
дити життя народу за справжніми європейськими цінно-
стями та принципами. Цей процес підкріплюється інозем-
ними інвестиціями у розвиток болгарської економіки, що
має, зокрема, підвищувати життєвий рівень населення,
а також, за великим рахунком, стимулювати реформу-
вання системи державного управління, доводячи його до
європейського стандарту. Надійними партнерами Бол-
гарії у її європейському інтегруванні стали ФРН, Фран-
ція, Бельгія та Туреччина (не зважаючи на складні істо-
ричні стосунки з останньою), обсяги інвестицій яких у
розвиток болгарської економіки були найбільшими [19].

Утвердження української нації та держави в Європі й
світі. Вирішення актуальних питань співвідношення євро-
пейської та національної ідентичності. Орієнтація страте-
гічного курсу України на європейські цінності. Останнім
часом зростає інтерес до аналізу впливу євроінтеграції на
соціокультурну сферу країн-членів Європейського Союзу,
який виявляється у поступовому формуванні у громадян
ЄС відчуття приналежності до європейської спільноти, яка
є не тільки кількісно більшою, а й якісно відрізняється від
національної. Мова йде про появу у громадян країн-членів
ЄС європейської ідентичності [20].
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Хартія Європейської ідентичності визначає євро-
пейську ідентичність як спільність долі, залежність на-
родів Європи один від одного у спільному будівництві
мирного європейського порядку; спільність цінностей,
що беруть початок у класичній старовині, християнстві,
Ренесансі та Просвітництві й засновані на толерантності,
гуманізмі й братерстві, визнанні фундаментальних прав
людини і норм права, котрі впроваджені в загальних
принципах, що підтверджують волю індивідуальної і соц-
іальної відповідальності; специфічну відповідальність
(тільки через співробітництво, згуртованість і єдність
може Європа ефективно допомагати вирішувати власні
та світові проблеми, розбіжність у європейській політиці
— безвідповідальність, яка може привести до хаосу) [21].

В Україні проблема євроінтеграції вже вкотре постає
як питання національно-культурної ідентичності і вияв-
ляє себе в формі кризи ідентичності. Для країни, яка
прагне членства в Європейському Союзі, надзвичайно
важливим є питання збереження національної ідентич-
ності для досягнення дійсної рівності й партнерства,
рівноправного співробітництва і розвитку всіх країн.

ВИСНОВКИ
Для подолання зазначених проблем потрібні не лише

позитивні сигнали (як підписання політичної частини Уго-
ди), але й більш налагоджена співпраця з українським
суспільством з боку ЄС. Вирішення основних проблем у
сфері євроінтеграції України необхідно здійснювати у
таких напрямах.

1. Удосконалення та посилення громадського конт-
ролю за процесами євроінтеграції України, забезпечен-
ня ефективної взаємодії влади з громадянським сус-
пільством, інформаційної відкритості органів державної
влади шляхом проведення з представниками громадсь-
ких організацій конференцій, круглів столів та інших на-
уково-комунікативних заходів з актуальних питань євроі-
нтеграції України. Через інформування громадськості
щодо питань євроінтеграції, яке відіграє вирішальну роль
в інтеграційному процесі. Шляхом виконання Концепції
реалізації державної політики у сфері інформування та
налагодження комунікації з громадськістю з актуальних
питань європейської інтеграції України на період до 2017
року, схваленої Розпорядженням КМУ від 27 березня
2013 р. № 168-р. Шляхом проведення громадського мо-
ніторингу з питань процесу євроінтеграції України.

2. Активізація діяльності щодо прийняття норматив-
но-правових актів держави, спрямованих на адаптацію
законодавства України до законодавства Європейсько-
го Союзу. Для цього необхідно розробити ефективний
механізм імплементації нормативно-правових актів.
Здійснити заходи з підготовки та виконання законодав-
ства України. Реалізувати Загальнодержавну програму
адаптації законодавства України до законодавства Євро-
пейського Союзу, затвердженої Законом України від 18
березня 2004 року № 1629-IV.

3. Врахування досвіду Європейських країн з євроін-
теграції до Європейського Союзу. Корисним є визначен-
ня аспектів євроінтеграції на прикладі досвіду централь-
ноєвропейських країн, що входять в групу EU8 (Польща,
Угорщина, Чеська Республіка, Словацька Республіка,
Словенія, Латвія, Литва, Естонія, Кіпр та Мальта).

4. Утвердження української нації та держави в Єв-
ропі й світі; вирішення актуальних питань співвідношен-
ня європейської та національної ідентичності; орієнта-
ція стратегічного курсу України на європейські цінності

необхідно здійснювати шляхом формування власної на-
ціональної ідентичності. Збереження культурного архе-
типу України і статусу в єдності із формуванням нової
національно-політичної ідентичності і ментальності.
Стратегічний курс України на інтеграцію в ЄС також зу-
мовлює необхідність орієнтуватися на європейські
цінності, такі як загальновизнані демократія, ринкова
економіка, соціально-правова держава.

Перспективи подальших розвідок стосуються вироб-
лення механізмів та стратегій європейської інтеграції Ук-
раїни на сучасному етапі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Збереження біорізноманіття для сучасних і майбутніх

поколінь як незаперечної умови існування суспільства, без
сумніву, має міжнаціональний характер. Тому необхідне
об'єднання зусиль урядів багатьох держав світу для
відпрацювання єдиної узгодженої та ефективної політи-
ки у цьому напрямі. Існує чисельна кількість нормативно-
законодавчих актів, міжнародних конвенцій, угод. Про-
те, зважаючи на катастрофічні темпи знищення видів рос-
линного та тваринного світу, необхідні ефективніші засо-
би та механізми управління збереженням біорізноманіт-
тя України. Саме міжнародна співпраця здатна посилити
ефективність збереження біорізноманіття.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання міжнародної співпраці та кооперації щодо
здійснення екологічної політики висвітлювалося у працях
вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема П. Гамана,
М. Корецького, Н. Гудкової, Л. Зуб, І. Ємельянова, Я. Мов-
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Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА
КООПЕРАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ
ЗБЕРЕЖЕННЯМ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
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INTERNATIONAL COOPERATION AS AN ELEMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION
BIODIVERSITY MAITAINANCE

Розглянуто питання міжнародної співпраці у галузі збереження біорізноманіття. Проаналізо-

вано діяльність та структуру міжнародних організацій, що здійснюють екологічну політику. До-

сліджено основні аспекти та особливості кооперації зусиль у галузі збереження біорізноманіт-

тя, виявлено недоліки здійснення міжнародної діяльності та запропоновано шляхи їх усунення.

Особливу увагу автором приділено діяльності Глобального екологічного фонду (ГЕФ), як най-

більшого фінансового інвестора заходів збереження біорізноманіття у світі. Проаналізовано

обсяги фінансування природоохоронних проектів ГЕФ за певний період. Запропоновано основні

заходи удосконалення державної політики збереження біорізноманіття.

The question of international cooperation in the conservation of biodiversity has been discussed.

The activity and structure of international organizations engaged in environmental policy have been

analyzed. The basic features aspects and cooperative efforts in biodiversity identified shortcomings

for international and suggests ways to address them have been investigated. The particular attention

is paid to the Global Environment Fund (GEF) as the largest financial investor activities of biodiversity

conservation in the world. The finansing of environmental projects GEF has been analyzed. The basic

state policy measures improving biodiversity conservation have been ordered.

Ключові слова: фінансування, біорізноманіття, кооперація, міжнародна співпраця.
Key words: finansing, biodiversity, cooperation, international activity.

чана, Л. Мельника, М. Ладики, О. Тарасової, П. Скрипчу-
ка, В. Павлова, І. Синякевича, А. Сохнича та ін. Проте саме
питанню кооперації зусиль щодо збереження біорізно-
маніття на рівні об'єднання держав достатньої уваги не
приділялося. Все це зумовило продовження наукових по-
шуків у цьому напрямі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити процес реалізації державної політики збе-

реження біорізноманіття на міжнаціональному рівні, ви-
явити основні недоліки, запропонувати ефективні напря-
ми її формування та здійснення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На теперішній час ні одна країна не спроможна ви-

рішити свої екологічні проблеми самостійно або співпра-
цюючи з декількома країнами. Потрібні чіткі узгоджені
дії всіх країн, їх координація на міжнародно-правовій
основі. Вирішення всіх цих проблем можливе лише на базі
міжнародного співробітництва, що здійснюється на ба-
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гатосторонній основі. Формами такого співробітництва є
організація наукових та практичних зустрічей; створення
міжнародних організацій; укладання офіційних договорів
та угод, що координують спільні зусилля з охорони при-
роди, а також діяльність міжнародних громадських партій
та організацій [1; 2].

У світі існує значна кількість міжнародних екологічних
організацій, які проводять різні наукові дослідження впливу
діяльності людини на клімат, атмосферу, гідросферу, грун-
ти, рослинність і тваринний світ, передбачення землетрусів
і цунамі, роботи в галузі біологічних та генетичних наслідків
забруднення навколишнього середовища (рис. 1).

Найавторитетнішою незалежною організацією світу
у галузі охорони навколишнього середовища та збере-
ження біорізноманіття є Всесвітній фонд дикої природи
(ВФДП). Її основною метою є збереження біорізноманіт-
тя Землі, припинення деградації природного середови-
ща планети і побудова майбутнього, в якому люди жили
б в гармонії з природою. ВФДП координує проведення
чотирьох міжнародних проектів: "Зміна клімату", "Моря,
що перебувають під загрозою", "Ліси, як джерело жит-
тя", "Жива вода", а також інших кампаній таких, як "Тор-
гівля об'єктами живої природи".

Розвитку природоохоронного співробітництва сприяє
проведення міжнародних форумів — Стокгольмської кон-
ференції ООН з навколишнього середовища (1972); На-
ради з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсинки,
1975); Глобального форуму з проблем виживання (Моск-
ва, 1990); Конференція ООН з навколишнього середови-
ща та розвитку (ЮНСЕД, або КОСР-92, Ріо-де-Жанейро,
1992). Під егідою ЮНЕП разом з ВМО та ЮНЕСКО було
проведено в 1979 році в Ризі, у 1981 році в Тбілісі, а в
1983 році в Талліні міжнародні симпозіуми з комплекс-
ного глобального моніторингу забруднення навколишнь-
ого середовища. У 2012 р., 20—22 червня у Ріо-де-Жа-
нейро відбулася Конференція Організації об'єднаних
націй зі збалансованого розвитку: Конференція "Ріо+20".
Підсумковий документ цієї конференції "Майбутнє, яко-
го ми прагнемо", підтверджує прихильність меті, прий-
нятій на Всесвітньому саміті зі збалансованого розвитку
у 2002 році: курсу на стійкий розвиток і забезпечення

побудови економічно, соціально та екологічно збалансо-
ваного майбутнього для нашої планети, для нинішнього і
майбутніх поколінь [3].

Історія міжнародної екологічної співпраці налічує по-
над 150 років. Так, перші міжнародні документи з охоро-
ни навколишнього природного середовища було прийня-
то в кінці ХІХ століття. Проте найбільшу кількість міжна-
родних природоохоронних документів було прийнято, по-
чинаючи з ІІ половини ХХ століття. Найвагоміші з них —
програма ООН "Людина та біосфера" (1968), Програма з
навколишнього середовища (1972), Європейська угода
про збереження тваринного і рослинного світу та природ-
них біотопів (1979), Всесвітня хартія природи (1982),
Європейська Хартія про навколишнє середовище та здо-
ров'я (1990), Конвенція із захисту видів (1993), Конвен-
ція збереження біорізноманіття (1993), Конвенція із за-
хисту клімату (1984), Декларація про ліс (1994), Порядок
денний ХХІ століття (1992).

Міжнародне співробітництво у галузі охорони навко-
лишнього природного середовища займає одне з важли-
вих місць у зовнішньополітичному курсі України. Україна
як член ООН є суверенною стороною багатьох міжнарод-
них природоохоронних угод і разом з іншими країнами
світу продовжує активно працювати над завданнями щодо
порятунку нашої планети від екологічного лиха.

Діяльність у рамках багатосторонніх угод з міжнарод-
ними організаціями дає змогу брати активну участь у пе-
реговорному процесі, залучати фінансову допомогу для
вирішення нагальних внутрішніх екологічних проблем.

Основними напрямами співробітництва з міжнарод-
ними організаціями є такі:

— охорона біологічного різноманіття;
— охорона транскордонних водотоків і міжнародних

озер;
— зміна клімату;
— охорона озонового шару;
— охорона атмосферного повітря;
— поводження з відходами;
— оцінка впливу на довкілля.
Розглянемо основні міжнародні організації, що

здійснюють об'єднання зусиль урядів різних держав світу

Рис. 1. Світові організації щодо збереження біорізноманіття
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щодо кооперації праці у напрямі збереження біорізно-
маніття. ПРООН (UNDP) — орган оперативної діяльності
ООН, є найбільшим міжнародним каналом надання бага-
тосторонньої технічної та передінвестиційної допомоги
країнам. Діяльність ООН в Україні розпочалась 6 жовтня
1992 року після укладення Угоди між Урядом України та
ООН про відкриття Представництва ООН в Києві. У червні
1993 року було підписано угоду між урядом України та
Програмою розвитку ООН (ПРООН), яка регламентує
діяльність Представництва ПРООН в Україні та обов'яз-
ки сторін. Крім того, діяльність ООН в Україні регламен-
тує Конвенція про привілеї та імунітети спеціалізованих
установ ООН від 21 листопада 1947 року.

Співпраця ПРООН та Міністерства охорони навколиш-
нього природного середовища базується на трьох мемо-
рандумах про взаєморозуміння:

1. Меморандум про співпрацю щодо сталого розвит-
ку, охорони довкілля та енергетики (травень, 2004).

2. Меморандум про співпрацю із змін клімату (чер-
вень, 2004).

3. Меморандум про взаєморозуміння між Міністер-
ством охорони навколишнього природного середовища
України та Програмою Розвитку ООН в Україні про співро-
бітництво у сфері сталого розвитку, навколишнього при-
родного середовища та енергетики (червень, 2008).

Згідно з останнім меморандумом особливу увагу при-
ділено реалізації спільних зусиль з метою пом'якшення
негативного впливу зміни клімату на довкілля України
шляхом підтримки запровадження енергоефективних тех-
нологій, відновлювальної енергетики та сприяння рефор-
мам в енергетичному секторі. В галузі біорізноманіття
сторони погодилися спільно працювати над забезпечен-
ням належної охорони та послідовного використання біо-
логічного різноманіття унікальних екологічних систем в
Україні [1; 2; 3].

ПРООН допомагає Україні зміцнити її потенціал, а та-
кож вирішувати ці проблеми на загальнонаціональному,
регіональному рівнях і на рівні громади, популяризуючи
та розповсюджувати найкращі практики, надаючи кон-
сультації щодо інноваційних підходів в екологічній пол-
ітиці та закладаючи партнерські стосунки шляхом впро-
вадження пілотних проектів.

Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП)
створена у 1972 році після Стокгольмської конференції
ООН з навколишнього середовища. ЮНЕП є основним ор-
ганом ООН в сфері охорони навколишнього середовища,
який покликаний забезпечувати керівництво і сприяти
співробітництву в інтересах навколишнього середовища
шляхом стимулювання діяльності, інформування та на-
дання допомоги з метою покращання якості життя. ЮНЕП
визначає політику та координує діяльність з питань на-
вколишнього середовища та відповідає за природоохо-
ронний компонент сталого розвитку.

На даний час робочі програми ЮНЕП зосереджені на
таких основних напрямах:

— інформація, оцінка та вивчення стану навколиш-
нього середовища, включаючи потенціал реагування на
надзвичайні ситуації, а також посилення функцій завчас-
ного оповіщення і оцінки;

— покращання координації діяльності конвенцій з пи-
тань охорони навколишнього природного середовища та
розробка документів з екологічної політики;

— прісноводні ресурси;
— передача технологій та промисловість.
Під егідою ЮНЕП також перебувають секретаріати де-

кількох природоохоронних конвенцій, зокрема секрета-

ріат та фонд Монреальського протоколу, секретаріати
Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни
і флори, що перебувають під загрозою зникнення, Кон-
венції про охорону біологічного різноманіття, Конвенції
про збереження мігруючих видів диких тварин, Базельсь-
кої конвенції контролю за транскордонним перевезенням
небезпечних відходів та їх видаленням і Стокгольмської
конвенції про стійкі органічні забруднювачі.

Співробітництво з ЮНЕП відбувається також в рам-
ках "Ініціативи з довкілля та безпеки" (ENVSEC), яка була
створена на основі Меморандуму про взаєморозуміння
між ЮНЕП, ПРООН та ОБСЄ від 14 листопада 2003 року.
Головною метою ініціативи є допомога країнам у визна-
ченні та розв'язанні проблем стабільності та безпеки, які
виникають у зв'язку з питаннями навколишнього середо-
вища, а також поліпшення загального взаєморозуміння
шляхом зміцнення діалогу і співробітництва з екологіч-
них питань.

Від 8 грудня 1995 року між урядом України та Орга-
нізацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку ук-
ладено Угоду про співробітництво в сфері промислового
розвитку (ЮНІДО). Означена угода визначила пріоритетні
сфери співробітництва: залучення іноземних інвестицій в
промисловість; захист навколишнього середовища та збе-
реження природних ресурсів; впровадження ресурсозбе-
рігаючих технологій; реструктуризація економіки та роз-
виток приватного сектора, включаючи приватизацію дер-
жавних підприємств; передача технологій, включаючи
промислову та технологічну інформацію; розвиток усіх
форм промислового бізнесу; розвиток людських ресурсів,
включаючи підготовку персоналу для промисловості.

ЮНЕСКО (UNESCO) — Організація Об'єднаних Націй
з питань освіти, науки і культури (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization). ЮНЕС-
КО є міжнародною міжурядовою організацією, спеціалі-
зованою установою ООН. Офіційно існує з 4 листопада
1946 року, коли набрав чинності (після ратифікації двад-
цятьма країнами) її Статут, підписаний 16 листопада 1945
р. представниками 44 держав на установчій конференції
у Лондоні. ЮНЕСКО змінила Міжнародний інститут інте-
лектуальної співпраці, заснований 9 серпня 1925 р. [1; 3].

Згідно зі Статутом, головне завдання ЮНЕСКО поля-
гає в тому, щоб сприяти зміцненню миру i безпеки шля-
хом розширення співробітництва народів у галузі освіти,
науки i культури, а також укоріненню у свідомості людей
необхідності захисту миру. Організація є своєрідним інте-
лектуальним форумом, спеціальний мандат якого базуєть-
ся на постулаті, що мир i стабільність суспільства повинні
грунтуватися на моральній та інтелектуальній солідарності
людства. Отже, місія ЮНЕСКО полягає у зміцненні інте-
лектуальної та моральної солідарності людства, а відтак
— створенні гуманітарних підвалин всеохоплюючої сис-
теми міжнародної безпеки та стабільності.

Основними міжнародно-правовими документами
ЮНЕСКО є: конвенції про охорону культурних цінностей
у випадку збройного конфлікту (1954 р.); про заходи,
спрямовані на заборону та запобігання незаконному вве-
зенню, вивезенню та передачі права власності на куль-
турні цінності (1970 р.); про охорону всесвітньої культур-
ної та природної спадщини (1972 р.); регіональні конвенції
(у т.ч. Європейська) про визнання навчальних курсів і дип-
ломів з вищої освіти та ін.; рекомендації про міжнарод-
ний обмін культурними цінностями (1976 р.); про участь і
вклад громадських кіл у культурне життя (1976 р.) та ін.;
декларації про принципи міжнародного культурного
співробітництва (1966 р.); про основні принципи, що сто-
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суються вкладу засобів масової інформації у зміцнення
миру та міжнародного взаєморозуміння, розвиток прав
людини і боротьбу проти расизму й апартеїду і підбурю-
вання до війни (1978 р.); про раси і расові забобони (1978
р.), про охорону підводної культурної спадщини (2001 р.),
про охорону нематеріальної культурної спадщини (2003
р.), про охорону та заохочення різноманіття форм куль-
турного самовираження (2005 р.), про боротьбу з допін-
гом у спорті (2005 р.) та ін.

У 2007 році в рамках Конвенції було доопрацьовано
та подано на розгляд до Комітету всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО номінацію щодо створення транскордонного ук-
раїнсько-словацького серійного об'єкту "Букові праліси
Карпат" до Списку всесвітньої природної спадщини
ЮНЕСКО. Українська частина номінації представлена
буковими пралісами на території Карпатського біосфер-
ного заповідника та Ужанського національного природ-
ного парку. У червні 2007 року на черговій сесії Комітету
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО зазначена територія була
включена до Списку всесвітньої природної спадщини
ЮНЕСКО.

За ініціативою України до Всесвітньої мережі біо-
сферних заповідників ЮНЕСКО були включені українські
біосферні заповідники "Чорноморський" (1982 рік), "Ас-
канія-Нова" (1982 рік), "Карпатський" (1992 рік), "Ду-
найський" (1998 рік), "Ужанський національний парк"
(1999 рік) та "Шацький" (2002 рік). Вперше у світі за без-
посередньої участі України створено транскордонний
румунсько-український біосферний резерват "Дельта
Дунаю" (1998 рік) та тристоронній польсько-словацько-
український біосферний заповідник "Східні Карпати"
(1999 рік).

Організація з безпеки і співробітництва в Європі
(ОБСЄ), раніше називалася Нарадою з безпеки і співроб-
ітництва в Європі (НБСЄ). Її було започатковано як пол-
ітичний консультативний орган, до якого ввійшли країни
Європи, Центральної Азії та Північної Америки. В січні
1995 року вона набула статусу міжнародної організації.
Знаменною віхою в розвитку процесу НБСЄ став Сток-
гольмський документ 1986 р. про заходи зміцнення дов-
іри й безпеки, положення якого були доповнені й розви-
нуті в документах, ухвалених у Відні в 1990 і 1992 роках.
На Гельсінській зустрічі в липні 1992 року країни-учасниці
прийняли рішення заснувати у Відні Форум НБСЄ з пи-
тань співробітництва в галузі безпеки (FSC), під егідою
якого нині відбувається діалог з питань безпеки та пере-
говори щодо контролю над озброєннями, роззброєння
та зміцнення довіри й безпеки.

4 квітня 1949 року США, Канада, Великобританія,
Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Нор-
вегія, Данія, Ісландія, Португалія підписали у Вашинг-
тоні Північноатлантичний договір (через це його часто
називають Вашингтонським договором) і таким чином
утворили Організацію Північноатлантичного договору
(NATO), яку також називають Північноатлантичним аль-
янсом. Кожна з держав приєдналась до нього добро-
вільно після публічного обговорення і внутрішньої пар-
ламентської процедури. НАТО є міжурядовою організа-
цією, у якій усі держави-члени повною мірою зберіга-
ють суверенність і незалежність. На сучасному етапі зу-
силля Альянсу спрямовані, передусім, на підтримку
міжнародного миру й безпеки, протидію новим викли-
кам і загрозам, гарантування стабільності й добробуту
її країн-членів [1; 2; 3].

Діяльність НАТО зосереджена на таких основних на-
прямах:

— здійснення миротворчих операцій з метою врегу-
лювання конфліктів та забезпечення пост-конфліктного
будівництва;

— боротьба з міжнародним тероризмом, розповсюд-
женням зброї масового знищення, нелегальним обігом
наркотичних речовин, торгівлею людьми, незаконним
відмиванням грошей;

— впровадження міжнародних освітніх та наукових
програм;

— надання гуманітарної допомоги країнам, постраж-
далим від стихійних лих та техногенних катастроф;

— сприяння демократичному розвитку країн, забез-
печенню дотримання основоположних прав людини, бо-
ротьбі з корупцією, ефективному функціонуванню ме-
ханізмів державного управління.

З 2004 року Україна розпочала співпрацю з Євро-
пейським інвестиційним банком, з метою отримання мож-
ливості залучення в економіку України довгострокових
фінансових ресурсів банку для реалізації важливих інфра-
структурних, енергетичних, природоохоронних та інших
інвестиційних проектів загальнодержавного значення.

Співпраця ЄІБ у секторі охорони навколишнього при-
родного середовища фокусується на таких питаннях:

— покращання якості життя в урбанізованому сере-
довищі, а саме транспортні проекти;

— охорона навколишнього природного середовища
та здоров'я людей (наприклад, зменшення індустріальних
забруднень, забезпечення водою та очистка води);

— зміни клімату, включаючи енергоефективність та
відновлювану енергію;

— охорона рослинного та тваринного світу.
У напрямі збереження біорізноманіття і Україні роз-

горнула свою діяльність Європейська екологічна агенція
(далі — ЄЕА), метою якої є забезпечення незалежною
інформацією про стан навколишнього середовища. Це ос-
новна інформаційна база для тих, хто залучений до роз-
витку, прийняття, проведення і оцінювання екологічної
політики, а також для громадськості.

ЄЕА працює в межах 4 основних блоків питань:
— запобігання зміни клімату;
— запобігання втратам біологічного різноманіття і ро-

зуміння його просторової зміни;
— захист людського здоров'я і якості життя;
— використання і управління природними ресурса-

ми і відходами.
ЄЕА координує Європейську мережу інформації та

спостереження за довкіллям (Eionet), метою якої є вироб-
лення індикаторів, надання рекомендацій та інформації
в сфері охорони навколишнього природного середови-
ща. ЄЕА збирає і аналізує дані про стан навколишнього
природного середовища в країнах-членах ЄС, партнерів
ЄС та міжнародних організацій.

Відповідно до згаданих нормативно-правових актів
стратегічними пріоритетами Мінприроди, які сумісні з пріо-
ритетами діяльності Європейської екологічної агенції, є:

— досягнення безпечного для здоров'я людини ста-
ну навколишнього природного середовища;

— підвищення якості повітря та запобігання змінам
клімату;

— забезпечення екологічної безпеки, усунення
збільшення навантаження на навколишнє природне се-
редовище, зумовленого економічним зростанням;

— припинення втрат біо- та ландшафтного різномані-
ття, формування екомережі, розвиток заповідної справи;

— докорінне вдосконалення діяльності з питань над-
рокористування;
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— унеможливлення протизаконних дій у процесі роз-
поряджання лісовими і водними ресурсами;

— проведення організаційно-правових заходів щодо
державного регулювання землекористування;

— удосконалення системи поводження з відходами,
наближення її до аналогів держав Європейського Союзу.

Пріоритети співпраці між Україною та ЄС у сфері охо-
рони навколишнього середовища визначені в угоді про
партнерство і співробітництво між Україною і Європейсь-
кими Співтовариствами та їх державами-членами, а також
в Плані дій Україна-Європейський Союз.

Аналізуючи зазначені документи на відповідність і
сумісність пріоритетам ЄЕА, необхідно відзначити на-
ступні спільні пріоритети співпраці у сфері охорони на-
вколишнього природного середовища:

— моніторинг рівнів забруднення та оцінка стану на-
вколишнього середовища, спільна система інформації про
стан навколишнього середовища;

— боротьба з локальним, регіональним та транскор-
донним забрудненням атмосферного повітря та води;

— відновлення природного стану навколишнього се-
редовища;

— якість води;
— зменшення обсягів, утилізація і безпечне знищення

відходів, а також виконання положень Базельської конвенції;
— збереження біологічної різноманітності, територій,

що охороняються, а також раціональне використання біо-
логічних ресурсів та управління ними;

— глобальні кліматичні зміни.
На сьогодні Міністерство охорони навколишнього при-

родного середовища України, через брак людських та тех-
нічних ресурсів, не спроможне в повному обсязі забезпечу-
вати співробітництво з Європейською екологічною агенцією.

ЄЕА також проводить інтенсивну міжнародну спів-
працю, а також пришвидшує партнерство з сусідами ЄС
та інших країн-членів в контексті Політики Сусідства ЄС
(EU Neighbourhood Policy).

Підхід, якому віддає перевагу ЄЕА в регіоні, на який
поширюється Європейська політика сусідства, полягає у
сприянні співпраці на регіональному рівні. Цей підхід було
апробовано раніше і відображено в різноманітних звітах
щодо європейського стану довкілля, представлено на
міністерських конференціях у рамках процесу "Довкілля
для Європи", ініційованого в рамках Європейської еко-
номічної комісії ООН.

Варто зазначити, що Мінприроди опрацьовує мож-
ливість участі України у таких проектах ЄЕА:

1. Вивчення земляного покрову та екосистеми Украї-
ни і створення на підставі фотоматеріалів, зроблених із
супутників, інтегрованої бази даних з використанням зе-
мельних, водних, лісових та інших ресурсів у ретроспек-
тиві з 1970-х по 2006 роки;

2. Вивчення у ретроспективному плані стану і перс-
пектив розвитку водних ресурсів України у т.ч. у контексті
забезпечення потреб її населення та сільського господар-
ства в умовах зміни клімату.

3. Узгодження в рамках ЄС головних показників
(індикаторів) стану екосистеми України з метою запро-
вадження європейських стандартів екологічних показ-
ників та оцінки ситуації.

4. Підготовка україномовного варіанту "Тлумачного
словника екологічної термінології".

Крім цього, з метою підготовки зазначених проектів
та відповідно до підходів ЄЕА є можливість використати
програми технічної допомоги ЄС TAIEX та TWINNING для
проходження стажування українських фахівців.

Глобальний Екологічний Фонд (ГЕФ) — це міжнарод-
на організація, створена в 1991 році в ході підписання ре-
золюції Радою виконавчих директорів Світового банку і
відповідними домовленостями між Програмою розвитку
ООН (ПРООН) та програмою ООН з навколишнього се-
редовища (ЮНЕП), членами якої є 182 держави, міжна-
родні інституції, неурядові організації (НУО) і приватні
компанії. Дана організація працює заради покращання
стану глобального навколишнього середовища шляхом
підтримки національних ініціатив зі сталого розвитку.

У 1994 році в Ріо на Саміті Землі, ГЕФ була реорган-
ізована і вийшла з системи Світового банку та стала пост-
ійною, окремою установою. ГЕФ є фінансовим механіз-
мом, що надає гранти для країн, які розвиваються та країн
з перехідною економікою для проектів, пов'язаних з та-
кими питаннями, як:

— біорізноманіття;
— зміна клімату;
— міжнародні води;
— деградація земель;
— озоновий шар;
— стійкі органічні забруднювачі.
Починаючи з 1991 р., Глобальний Екологічний Фонд

(ГЕФ) виділив грантів на суму 8.7 мільярдів доларів США
задля підтримки більше 2,4 тис. проектів, що сприяють
глобальному покращанню навколишнього середовища в
більш ніж 160 країнах, що розвиваються, та країнах з пе-
рехідною економікою. Фінансування ГЕФ здійснюється
за рахунок країн-донорів. У 2006 році 32 країни-донори
внесли 3,13 мільярди доларів США задля фінансування
операцій Фонду протягом чотирьох років (табл. 1).

ГЕФ надає гранти для різних типів проектів, почина-
ючи від кількох тисяч до кількох мільйонів доларів. Це
повномасштабні проекти, середньорозмірні, програмні
підходи і стимулюючі заходи.

ГЕФ виступає донором через свої виконавчі агенції для
впровадження в дію проектів на території країн реципієнтів.
Таким чином, кошти перераховуються не державі, а на ра-
хунки виконавчих агенцій ГЕФ. Такими агенціями ГЕФ, що
здійснюють управління його проектами, є 10 установ: Про-
грама розвитку ООН, Програма ООН з навколишнього се-
редовища, Світовий банк, Африканський банк розвитку
(AfDB), Азіатський банк розвитку (ADB), Європейський
банк реконструкції та розвитку (EBRD), Організація харчу-
вання та сільського господарства ООН (FAO), Міжамери-
канський банк розвитку (IDB), Міжнародний фонд розвит-
ку сільського господарства (IFAD), а також Організація
розвитку промисловості ООН (UNIDO). Науково-технічний
консультативний комітет надає технічні та наукові консуль-
тації з питань політики ГЕФ і проектів.

При цьому кожний проект має мати співфінансування,
і держава, яка бажає отримати кошти від ГЕФ повинна дек-
ларувати його у співвідношенні орієнтовно 1 до 3. Таке
співфінансування можна вважати дещо "віртуальним", ос-
кільки достатньо щоб урядом було задекларовано фінан-
сування певної сфери в тематичний проект якої ГЕФ має
намір внести свої кошти [1; 2; 3].

З 2008 року ГЕФ профінансував заходів на загальну
суму понад 13 млн дол. США. До 2016 року планується
цю суму збільшити удвічі.

Кожна країна визначає чиновників, які відповідатимуть
за діяльність в рамках ГЕФ. В Україні відповідно до поста-
нови КМУ №1371 від 13.09.2002 відповідальним за співпра-
цю з ГЕФ назначено Міністерство екології та природних
ресурсів України тому саме даний орган влади визначає цих
чиновників, відомих як Координатори "GEFFocalPoints", що
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відіграють ключову роль у забезпеченні відповідності про-
ектів національним потребам та пріоритетам.

Розрізняють два види національних координаторів.
Політичний координатор є відповідальний за політику та
питання щодо діяльності державних органів влади, а та-
кож співпрацю з іншими зацікавленими органами в його
країні. Всі країни-члени мають Політичних координаторів.
Операційний координатор ГЕФ є відповідальним за про-
граму координації проектів ГЕФ в межах своєї країни, а
також іншу операційну діяльність. Тільки ті країни мають
право на фінансування по лінії ГЕФ, які, як очікується,
призначать операційного координатора ГЕФ.

Концепції проектів можуть бути розроблені урядами,
неурядовими організаціями, громадами, приватним сек-
тором, або іншими структурами громадянського су-
спільства. Ініціатори проекту тісно співпрацюють з націо-
нальними координаційними центрами ГЕФ та Агентства-
ми ГЕФ, з метою розробки концепцій і спостереженням
за життєвим циклом проекту.

Проекти затверджуються Радою ГЕФ. Рада ГЕФ є го-
ловним керівним органом. Вона складається з 32 членів
— представників країн-членів ГЕФ.

ВИСНОВКИ
Таким чином, міжнародна співпраця України у галузі

збереження біорізноманіття із урядами інших держав
світу має багатогранний характер. На міжнародному рівні
діє ціла низка природоохоронних організацій, основни-
ми з яких є Глобальний екологічний фонд (ГЕФ), Євро-
пейська екологічна агенція, НАТО, МАГАТЕ, МСОП, Green
Pease, ЮНЕСКО та багато інших. Проте варто звернути
увагу на те, що фінансова допомога щодо фінансування
заходів збереження біорізноманіття, зважаючи на катас-
трофічне зменшення видів, погіршення стану довкілля, не-
стабільність клімату, в цілому є недостатнім. Держбюд-
жетного фінансування ,що маєж залишковий принцип, не
вистачає. Тому необхідне чітттке розроблення системи от-
римання грантів від міжнародних організацій.

На сьогодні Міністерство охорони навколишнього при-
родного середовища України, через брак людських та тех-
нічних ресурсів, не спроможне в повному обсязі забезпечу-
вати співробітництво з Європейською екологічною агенцією,
як одного із важливих донорів фінансування заходів щодо
збереження біорізноманіття. Тому необхідним залишаєть-
ся питання підготовки фахівців та кадрів, які б могли відпо-
відно до європейських вимог, працювати у цьому напрямку.

Фінансуванням природоохоронних проектів, тобто на-
данням грантів на міжнародному рівні займається ГЕФ, який
впродовж 2008—2014 рр. профінансував заходів із збере-
ження біорізноманіття на суму понад 13 млн дол. США та
залишається одним із провідних донорів у фінансуванні за-
ходів із збереження біорізноманіття на міжнародному рівні.
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Назва проекту 

Агенція 
ГЕФ, 

виконавець 

проекту 

Бюджет 
проекту, 
млн дол. 

США 

Бенефіціар в Україні 
Термін 

проекту, 
роки 

Зміцнення управління та фінансової 
стійкості національної системи 

природо-охоронних територій в 

Україні 

ПРООН 
2,1 

 

Міністерство екології та 
природних ресурсів, 

Служба Заповідної Справи 

2008-2011 

Реалізація Стратегічної програми 

дій для басейну Дніпра з метою 

зменшення забруднення стійкими 

токсинними забруднюючими 

речовинами 

ПРООН 
2,7 

 

Міністерство екології та 
природних ресурсів 

2010-2012 

Подолання бар’єрів на шля-ху 

зменшення викидів парникових 

газів через підвищення 
енергоефективності системи 

централізованого теплопостачання 

ПРООН 
3,5 
 

Рівненська обласна 
державна адміністрація 

2008 -2011 

Програма малих грантів ПРООН 5,0 - 2010-2014 

Підвищення енергоефективності і 
розширення використання 
поновлюваної енергії в Агро-

продовольчій сфері та інших малих 

і середніх підприємств (МСП) 

ЮНІДО 5,2 

Національна енергетична 
агенція, Інститут 
відновлювальної енерге-
тики, Інститут сталого 

розвитку, Мінпаливенерго, 

Міністерство аграрної 
політики 

2011-2016 

Трансформація ринку для 
просування енергоефективного 

освітлення 
ПРООН 6,6 

Міністерство екології та 
природних ресурсів, НАЕР, 

Держстандарт 
2011-2016 

Всього - 31,1 - - 

 

Таблиця 1. Діючі проекти ГЕФ на території України
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розбудови української держави

проблеми організації та вдосконалення взаємодії вла-
ди та бізнесу особливо актуальні. Як реакція на зроста-
ючі вимоги, що пред'являються до бізнесу, все більше
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"на виїзді", використання таких форм співробітництва, як "виїзний відділ кадрів", "гарантова-

не працевлаштування", "експрес-працевлаштування", "аукціон фахівців" тощо.
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усвідомлюється необхідність конструктивного діалогу
між державою, бізнесом та суспільством. Проте баланс
інтересів між бізнесом, державою та місцевою владою
у питанні про відповідальність за добробут громадян,
території та країни в цілому поки що не знайдено.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз ступеня розробленості проблеми спираєть-
ся як на дослідження змісту, структури, моделей парт-
нерських відносин держави та бізнесу (роботи В. Ал-
беди, В. Давиденко, Т. Дерев'ягіної, І. Дубровського,
Г. Задорожного, О. Заржицького, А. Колота, В. Кома-
ровського, В. Новикова, В. Скуратівського, В. Смоло-
вик), так і на широке коло наукових праць, присвячених
методологічним, організаційним, нормативно-право-
вим, аксіологічним, праксеологічним аспектам держав-
ного управління.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити основні підходи до формування страте-

гічних партнерств держави і бізнесу на регіональних
ринках праці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Питання комплексного державного управління рин-
ком праці на регіональному рівні все ще недостатньо
опрацьовано: практики досі не мають чіткого методо-
логічного та методичного апарату для своєї роботи. У
першу чергу це стосується просторового аспекту регу-
лювання ринку праці на регіональному рівні, питань
вдосконалення державної інфраструктури ринку праці,
розвитку системи державних послуг громадянам і ро-
ботодавцям.

На поведінку і перевагу суб'єктів ринку праці істот-
но впливають економічні, демографічні та інші чинни-
ки. Одним з ключових акторів на ринку праці, що за-
безпечують ефективну зайнятість населення регіону, є
бізнес-структури. Вони формують не тільки попит на
робочу силу, але і багато в чому визначають попит на
послуги ринкової інфраструктури, в тому числі держав-
ної служби зайнятості.

Однак доводиться визнати, що центрам зайнятості
населення не завжди вдається бути корисними робото-
давцям. Багато в чому це обумовлено тим, що протягом
багатьох років цільовими орієнтирами служби залишав-
ся соціальний захист громадян від безробіття. При цьо-
му технологія прийому — реєстрації безробітних та гро-
мадян, що шукають роботу, організація виплати допо-
моги з безробіття постійно вдосконалювалася. Робо-
тодавці ж як "другорядний клієнт" часто використову-
валися лише для реалізації формальних процедур адм-
іністративних регламентів. По суті, їх інтереси і навіть
законні права на якісні послуги як споживачів не дотри-
мувалися. Це призвело до того, що в ряді сегментів рин-
ку праці державні послуги центрами зайнятості не вияв-
ляються і регулюючі дії держави зведені до мінімуму
[1].

Ситуація почала змінюватися з передачею більшості
функцій і відповідальності на регіональний рівень. Все
більш очевидною стає тенденція до підвищення клієнто-
орієнтованості діяльності установ державної служби
зайнятості.

Зростання ролі бізнесу у виконанні громадських
функцій, що забезпечують реалізацію суспільних інте-
ресів, поступово сприяють усвідомленню соціальної
відповідальності бізнесу перед суспільством. Ла-

тентність суспільних функцій бізнесу почала виявляти-
ся більш чітко. При цьому не держава спрямовує су-
б'єктів бізнесу до виконання громадських функцій, а
вони цілком усвідомлено починають враховувати їх у
своїй діяльності.

Враховуючи роль бізнесу в задоволенні потреб су-
спільства, можна зробити висновок про те, що виконан-
ня державою своїх соціально-економічних функцій не-
можливе без ефективно функціонуючого бізнесу. Це є
важливою умовою формування партнерських відносин
між бізнесом і державою. Іншою важливою умовою є
те, що бізнес не може розвиватися ефективно без до-
помоги та сприяння держави. Це зумовлено рядом при-
чин [2].

По-перше, розвиток ефективно функціонуючого
бізнесу в Україні знаходиться на початковій стадії, що
об'єктивно потребує створення певних соціально-еко-
номічних умов, що забезпечують його становлення.
Нові виробничо-господарські структури приватного
бізнесу потребують формуванні первісного капіталу,
здатного забезпечити стабільність відтворювально-
го процесу, а також у субсидіях, дешевому кредиті,
різного роду пільги, які може забезпечити тільки дер-
жава.

По-друге, виробничо-господарська система, одним
з центральних елементів якої є підприємства бізнесу,
побудована на основі поділу праці, а також повноважень
і прав прийняття господарських рішень, обумовлених
приватною власністю на умови і результати виробничої
діяльності. У силу цього ефективне функціонування
мільйонів приватних господарюючих суб'єктів може
бути забезпечене тільки в умовах політичної та соціаль-
ної стабільності, при дотриманні загальноприйнятих
"правил гри" в їх сфері діяльності, що забезпечується
державою.

По-третє, сучасна виробничо-господарська систе-
ма характеризується конкуренцією, в умовах якої дріб-
ний і середній бізнес знаходиться в менш сприятливих
умовах порівняно з великим. Тому малий і середній
бізнес потребує сприяння держави, у забезпеченні спри-
ятливого для нього конкурентного середовища, умови
кредитування, фінансування, доступу до результатів
науково-технічного прогресу, отримання інформації,
підготовки кадрів.

Стратегічне партнерство держави і бізнесу на ре-
гіональному ринку праці слід розглядати як добровільне
довгострокове взаємовигідне співробітництво в соціаль-
но-трудовій сфері, що сприяє найбільш ефективній
діяльності партнерів, яке дозволяє відповідати на клю-
чові виклики регіональної економіки і соціального се-
редовища, що забезпечує сталий соціально — економіч-
ний розвиток регіону [3].

З позиції місцевої влади таке довгострокове співро-
бітництво необхідне для реалізації стратегічних цілей
соціально — економічного розвитку регіону, для наро-
щування потенціалу державного регулювання всієї су-
купності соціально — трудових відносин, поведінки
бізнесу на ринку праці. На нашу думку, за рахунок ство-
рення для бізнесу (роботодавців) привабливих клієнт-
ських програм і комплексних послуг, що дають резуль-
тат, мають цінність для клієнта, може бути створений
дієвий механізм розв'язання складних хронічних про-
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блем, підвищена привабливість стратегічного партнер-
ства.

Таким чином, стратегічні партнерства покликані
підвищувати потенціал стратегічного управління рин-
ком праці, створюючи додаткові можливості впливу
на формування "правильної моделі поведінки" госпо-
дарюючого суб'єкта. При цьому відзначимо, що для
держави важливим критерієм надійності партнера з
боку бізнесу є його соціальна відповідальність.

З позиції бізнесу така співпраця можлива тільки
на добровільній основі або в разі, коли він не може
вчинити інакше в силу приписів законодавства і лише
за умови отримання вигоди в обмін на свою "правиль-
ну поведінку".

Можна припустити, що чим більше переваг отри-
мує бізнес від такої співпраці з державною службою
зайнятості, тим більше можливостей у держави впли-
вати на процеси на ринку праці. Взаємовигідне дов-
гострокове партнерство дозволяє реалізувати ефек-
тивне управління ринком праці в інтересах забезпе-
чення економічного зростання, умов для гідної праці,
ефективного використання трудового потенціалу,
створення розширеного відтворення соціального,
людського, економічного та інноваційного потенці-
алів регіону.

Вирішення нових завдань вимагає нових підходів.
Очевидно, що традиційні способи дій повною мірою
не вирішують поставлених завдань. Це спонукає дер-
жавну службу зайнятості ширше впроваджувати в
свою діяльність принципи маркетингу, шукати індиві-
дуальні рішення надання послуг, що дозволяють за-
довольняти потреби конкретної організації на різних
етапах процесу управління людськими ресурсами.

Особливої уваги в діяльності служби зайнятості
заслуговує підхід, заснований на "ланцюжку створен-
ня цінності для клієнта". При цьому матриця надання
послуг включає наступні комбінації: надання існую-
чих послуг новим клієнтам, надання існуючих послуг
наявним клієнтам, надання нових послуг існуючим і
новим клієнтам.

Ефективне державне посередництво на ринку
праці передбачає застосування адаптованого варіан-
ту відомої в системному аналізі технології вирішення
проблем: кожне взяте перед клієнтом зобов'язання
та отримання результату, що має для нього цінність,
розглядається як проблема (тобто невідповідність
між необхідним / бажаним і фактичним становищем
справ ) і переводиться в розряд завдань, що потребу-
ють вирішення.

При плануванні стратегічного партнерства важли-
вим завданням є забезпечення ефективності участі та
правильного розподілу зобов'язань сторін за допо-
могою закріплення процедури взаємовигідного дов-
гострокового співробітництва в умовах договору. Ру-
шійною силою такої співпраці є довгострокові інте-
реси суб'єктів партнерства, а метою взаємодії — їх
реалізація.

Аналіз тенденцій розвитку систем управління
людськими ресурсами ряду бізнес-структур показує,
що довгострокова співпраця зі службою зайнятості
може бути привабливою в тому випадку, якщо вона
дозволяє їм [4]:

— знизити ризики за рахунок зменшення невиз-
наченості на ринку праці, підвищення гнучкості та
адаптивності системи управління персоналом органі-
зації;

— мінімізувати трансакційні витрати (включаючи
витрати і час) при отриманні необхідного результату,
що безпосередньо відбивається на підвищенні рівня
конкурентоспроможності організації;

— своєчасно скористатися пропозицією необхі-
дних послуг зручним способом в потрібний час.

Стаючи стратегічним партнером бізнесу, служба
зайнятості розширює можливості роботодавців через
забезпечення їм доступу до державних ресурсів,
інформації та організаційні можливості (активні про-
грами державної служби зайнятості), мінімізуючи тим
самим підприємницькі ризики.

Отримання роботодавцем додаткових вигід бага-
то в чому пов'язане зі зниженням трансакційних вит-
рат. Загальноприйнята їх класифікації поки не скла-
лася.

Систематизуючи підходи різних авторів можна ви-
ділити наступні види трансакційних витрат:

— збір і переробка інформації (витрати часу і ре-
сурсів, необхідні для ведення пошуку, а також витра-
ти, пов'язані з недосконалістю одержуваної інфор-
мації);

— проведення переговорів і прийняття рішень
(відволікання коштів на організацію переговорів про
умови обміну, укладення та оформлення контрактів,
витрати через невдало заключені, погано оформлені,
ненадійно захищені угоди);

— вимір (витрати на оцінку властивостей товарів,
послуг);

— контроль та юридичний захист (витрати часу і
ресурсів, необхідних для відновлення порушених
прав, а також втрати від поганої їх специфікації і не-
надійного захисту).

Такі види витрат супроводжують управління пер-
соналом у будь-якій організації. У зв'язку з тим, що
управління персоналом являє собою безперервний,
нерозривний процес, який починається з визначення
потреб у персоналі і закінчується скороченням над-
лишкових кадрів, завданням служби зайнятості стає
формування цінної пропозиції для роботодавця, що
дозволяє підвищити ефективність діяльності його
організації і досягти результату з мінімальними вит-
ратами на кожному з цих етапів.

Участь роботодавця у формуванні спільного
інформаційного ресурсу має полягати у своєчасному
наданні достовірної інформації про попит на робочу
силу і якість робочих місць. Державна служба зайня-
тості, в свою чергу, формує базу даних про пропози-
цію робочої сили (включаючи як безробітних, які ма-
ють намір змінити або знайти роботу, так і працюю-
чих, які бажають змінити або знайти додаткову ро-
боту), починаючи з працівників низької кваліфікації
до висококваліфікованих фахівців, що мають професій-
ну освіту і досвід, рідкісні професії і спеціальності.

Подібний ресурс здатний стати основою продук-
тивного планування кадрових ресурсів, що дозволяє
забезпечити сталий розвиток організації в умовах
мінливого зовнішнього середовища.
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Для ефективної реалізації набору персоналу
служба зайнятості повинна запропонувати комплекс
рішень, в основі яких — створення цінності для
клієнта-роботодавця. У цьому зв'язку виникає не-
обхідність використання в роботі служби зайнятості
таких інновацій, як створення міжрегіонального бан-
ку вакансій і банку висококваліфікованих фахівців,
які здатні надати роботодавцю ряд істотних переваг.
Насамперед, це можливість кардинального скорочен-
ня фінансових і тимчасових витрат на пошук досвід-
ченого спеціаліста, який здійснює професійну
діяльність за профілем заявленої вакансії, викорис-
тання організаційних ресурсів служби зайнятості для
проведення особистої або відеоспівбесіди з канди-
датом, компенсація витрат на переїзд до нового місця
роботи, якщо відібраний кандидат проживає в іншо-
му населеному пункті.

Для підвищення адресності та якості послуг, що
надаються роботодавцям, представляється доцільним
створення в центрах зайнятості нової категорії співро-
бітників, які здійснюють залучення та обслуговуван-
ня перспективних клієнтів "на виїзді", використання
таких форм співробітництва, як "виїзний відділ
кадрів", "гарантоване працевлаштування", "експрес-
працевлаштування", "аукціон фахівців" тощо.

Хотілося б підкреслити, що в умовах територіаль-
ного розподілу персоналу окремих корпорацій і де-
фіциту необхідних працівників на конкретній тери-
торії роль державної служби зайнятості зростає в
силу того, що вона володіє унікальним ресурсом —
мережею підрозділів по всій території регіону.
Співпраця роботодавця з державною службою зай-
нятості розширює можливості застосування більш
гнучких форм задоволення кадрових потреб органі-
зації.

На наш погляд, прикладом використання потенц-
іалу служби зайнятості є організація та фінансування
участі відібраного спеціаліста в рамках програм тим-
часового працевлаштування (роботодавець отримує
можливість "протестувати" фахівця в роботі і виріши-
ти питання про його постійне працевлаштування). Ра-
ціонально використовувати організаційні та людські
ресурси за рахунок залучення тимчасових праців-
ників, у тому числі в періоди лікарняних і відпусток
постійних співробітників, при необхідності виконан-
ня термінових, які не потребують спеціальної підго-
товки, корисних для організації робіт.

Вважаємо, що участь роботодавця в програмах
по стажуванню випускників навчальних закладів
дозволяє не лише економити фонд оплати праці, а
й оцінювати в період дії строкового трудового до-
говору професійні та особистісні якості молодого
фахівця.

Застосовувані технології набору персоналу по-
винні враховувати специфіку цільових груп кадрів (уп-
равлінці та фахівці, молоді і зрілі працівники).

В останні роки серед молоді та представників
ряду професій (програмісти, офіс — менеджери та
ін.) усе більш популярними стають електронні біржі
праці. Відповідно з цією тенденцією збільшуються і
капіталовкладення організацій в "електронний набір"
робочої сили.

ВИСНОВКИ
Одним з ключових акторів на ринку праці, що за-

безпечують ефективну зайнятість населення регіону,
є бізнес-структури. Вони формують не тільки попит
на робочу силу, але і багато в чому визначають попит
на послуги ринкової інфраструктури, в тому числі дер-
жавної служби зайнятості. Однак центрам зайнятості
населення не завжди вдається бути корисними робо-
тодавцям. Враховуючи роль бізнесу в задоволенні по-
треб суспільства, можна зробити висновок про те, що
виконання державою своїх соціально-економічних
функцій неможливе без ефективно функціонуючого
бізнесу. Це є важливою умовою формування парт-
нерських відносин між бізнесом і державою. Страте-
гічне партнерство держави і бізнесу на регіонально-
му ринку праці слід розглядати як добровільне дов-
гострокове взаємовигідне співробітництво в соціаль-
но-трудовій сфері, що сприяє найбільш ефективній
діяльності партнерів, яке дозволяє відповідати на
ключові виклики регіональної економіки і соціально-
го середовища, що забезпечує сталий соціально-еко-
номічний розвиток регіону.

Для ефективної реалізації набору персоналу
служба зайнятості повинна запропонувати комплекс
рішень, в основі яких — створення цінності для
клієнта-роботодавця. У цьому зв'язку виникає не-
обхідність використання в роботі служби зайнятості
таких інновацій, як створення міжрегіонального бан-
ку вакансій і банку висококваліфікованих фахівців,
які здатні надати роботодавцю ряд істотних переваг,
електронні біржі праці.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зв'язок між державою й економікою, у процесі яко-

го відбувається формування економічної політики дер-
жави, характеризується багатогранністю та багатоас-
пектністю. Держава є формою політичної самооргані-
зації суспільства на певній території. При цьому одна із
найважливіших сторін її діяльності полягає в управлінні
соціальними, економічними, технологічними й іншими
процесами, що відбуваються в суспільстві. З цього при-
воду в науковій літературі існує досить багато теоре-
тичних розробок. Зважаючи на це, актуальною пробле-
мою на сьогодні залишається визначення основних си-
стемоутворюючих чинників взаємозв'язку та взаємоо-
бумовленості держави та економіки. Крім того, дана
проблема актуалізується також і її зв'язком із необхід-
ністю пошуку та впровадження ефективних механізмів
державного управління економікою в сучасних посткри-
зових умовах.
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Досліджено теоретичні підходи до державного управління економічною політикою держави. Виз-

начено особливості взаємозв'язку держави та економіки. Автор розкрив чимало дискусійних ас-

пектів управлінських засад взаємозв'язку та взаємообумовленості держави та економіки, впоряд-

кувати процес формування та визначити методологію даних процесів через організаційно-уп-

равлінські механізми. Підкреслено, що стабільне функціонування, зростання економіки держави в

умовах ринкових відносин багато в чому залежить від обгрунтованої системи взаємодії державно-

го управління та економічних відносин. Автор зауважує, що тотальне одержавлення економіки,

командно-адміністративна чи централізовано-планова система в сучасних умовах бурхливого роз-

витку інформаційних і телекомунікаційних технологій не в змозі адекватно реагувати на нову істо-

ричну ситуацію. Вона безнадійно застаріла і не може на рівних конкурувати на світових ринках із

розвинутими національними економіками.

 Theoretical approaches to government economic policy. The features of the relationship of the state

and the economy. The author opened the lot of controversial aspects of the management principles of

interconnection and interdependence the state and economy, streamline the process of formation and

the methodology of these processes across organizational and managerial mechanisms. Underlined that

stable operation, economic growth of the state in market conditions in many respects depends on the

interaction of state-based system of governance and economic relations. The author observes that the

total nationalization of the economy, the command-administrative or centrally-planned system in terms

of rapid development contemporary information and communication technologies are not able to respond
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
У Словнику економічної теорії Макмілана наводиться

спрощено-прагматичне тлумачення: "Економічна політика
— це поведінка держави відносно економіки країни" [1, с.
145—146].

Обширно та грунтовно визначили мету економічної
політики держави основоположники державного менед-
жменту Девід Осборн і Тед Геблер: далекоглядна урядо-
ва політика передбачає розвиток конкуренції в сфері на-
дання послуг; громадяни отримують владу та контроль,
які раніше належали бюрократії; якість роботи залежить
від отриманого результату, а не докладених зусиль; на-
прями діяльності визначаються цілями і завданнями, а не
умовними правилами та нормативними актами; спожива-
чам надається вибір в освітній та житлово-комунальній
сферах; запобігання проблемам, а не розгляд варіантів їх
вирішення, коли вони вже виникли; більше старань докла-
дається для збільшення прибутків, а не витрат; залучення
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громадськості в процес управління державою, що сприяє
більш активній децентралізації влади; прерогатива на-
дається ринковим моделям управління, а не бюрократич-
ним. Успішне вирішення проблеми завжди вбачається в об-
'єднанні зусиль держави, бізнесу та громадськості [2, с.
23].

Слід визнати, що питанням ролі держави у суспільно-
му житті значну увагу приділяли представники класичної
політекономії. Німецький філософ Іммануїл Кант голов-
ним завданням держави вважав обмеження абсолютної
свободи природного стану (status naturalis) за допомогою
законів, у рамках яких окрема людина була б захищеною
від свавілля інших, що робить можливим мирне співісну-
вання — status civilis, в якому всі можуть розвивати свої
таланти і вміння [3, с. 17]. Цієї позиції дотримується також
англійський філософ Томас Гоббс, який зазначав, що дер-
жава виникла як результат договору між людьми, який
поклав край природному стану "війни всіх проти всіх" [4,
с. 34]. До однієї з найважливіших економічних функцій
держави відноситься функція економічної стабілізації.
Класики наукової думки К. Макконнелл і С. Брю відміча-
ють, що ця "…найновіша, в деяких випадках найважливі-
ша функція уряду полягає в тому, щоб стабілізувати еко-
номіку, тобто допомагати їй забезпечувати повну зай-
нятість ресурсів і стабільний рівень цін" [5, с. 231].

Інший відомий економіст Дж. Б'юкенен виокремлює
дві пріоритетні функції держави — захисну (protective) і
продуктивну (productive), або виробничу. У будь-якому
суспільстві держава виконує функції об'єднуючого суб-
'єкта, покликаного сприяти зростанню економічного роз-
витку країни у двох напрямах: забезпечувати захист жит-
тя людей, їхньої свободи і власності (якщо ця власність
набута законним шляхом, без застосування сили, шахрай-
ства чи крадіжки) та забезпечувати певні суспільні блага,
які мають специфічні властивості, що не дають змоги от-
римати їх за допомогою ринкових механізмів [6, с. 73].

У загальновідомому положенні А. Сміта про "три
функції корони" йдеться саме про цю функцію держави.
Зокрема держава наділена виключним правом діяти так,
як кожна конкретна особа, позбавлена відповідного дер-
жавного дозволу, не має права діяти, або не зможе вико-
нати таку дію належним чином [7, с. 61].

Формуючу та направляючу дію держави у процесі фун-
кціонування ринкових механізмів, що забезпечує їх орган-
ізацію та високу ефективність, український вчений А. Во-
ротін визначає як макроекономічне регулювання економ-
іки [8, с. 25]. Інший вітчизняний дослідник Д. Стеченко вба-
чав мету державного регулювання економіки у побудові
господарської системи, спрямованої на дієве застосуван-
ня фактичних засобів виробництва та створення відповід-
них соціально-економічних умов життєдіяльності [9, c. 5—
6].

У формуванні економічної політики держави визна-
чальну роль відіграє питання: у чиїх інтересах вона
здійснюється. При цьому, зокрема, можливі такі варіанти:
захист інтересів економічно панівного класу; забезпечен-
ня корпоративних інтересів бюрократичного апарату дер-
жавних органів; підтримка інтересів середнього класу;
забезпечення інтересів соціально незахищених груп на-
селення; пошук балансу між інтересами основних соціаль-
них прошарків. Слід погодитись із доктором економічних
наук В. Лагутіним, який зазначив, що важливим і необхід-

ним предметом дослідження сучасної економічної теорії
є зв'язок економічної політики з економічними інтереса-
ми суспільства [10].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Теоретичне обгрунтування особливостей, які визнача-

ють взаємозв'язок і взаємообумовленість економіки та
держави в сучасній Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У реальних умовах, коли сума потреб у життєво необ-

хідних ресурсах є більшою за їх наявність, економічні інте-
реси різних соціальних груп неминуче вступають у проти-
річчя один з одним. Тому держава змушена або пригнічу-
вати ті чи інші інтереси окремих груп населення, або шука-
ти компроміс між ними з метою збереження соціальної ста-
більності у суспільстві. Виняткове право держави в дано-
му випадку полягає у виявленні та захисті сукупних або
типових інтересів усіх членів суспільства. Зазначимо, для
цього вона має всі необхідні засоби, включаючи систему
державного примусу.

Насамперед важливо чітко розрізняти економічну
роль держави за умов вільної конкуренції (вільного рин-
ку) та її роль при регульованій ринковій економіці. Варто
враховувати й ту обставину, що внаслідок переходу від ад-
міністративно-розпорядчої, державно-планової економі-
ки до соціально-ринкової, сучасна наука державного уп-
равління поступово перестає бути простим інструментом
коментування й обгрунтування економічної політики дер-
жави. Перехід на засади ринкового господарювання істот-
но збільшує значущість пріоритетів, актуальність одних
галузей державного управління, водночас зменшуючи або
взагалі девальвуючи значення іншої сфери знань.

Тому природно, що однією з найважливіших проблем,
що перебувають у центрі уваги державного управління, є
проблема вироблення системи і механізмів взаємозв'язку
та взаємообумовленості держави та економіки. Це пояс-
нюється тим, що сучасна ринкова економіка не існує в соц-
іальному вакуумі. Навпаки, ефективний механізм її взає-
модії з державою, органами законодавчої та виконавчої
влади, є сутнісною ознакою демократичного суспільства,
на шлях побудови якого стала суверенна Україна.

Втілення такої взаємодії виявляється у створенні
інфраструктури економічної системи, забезпеченні спри-
ятливих соціальних умов і середовища для продуктивно-
го функціонування суспільно-економічного організму за-
галом; у формуванні і реалізації промислової, аграрної,
валютно-фінансової, інноваційно-інвестиційної та зовніш-
ньоекономічної стратегії; у розміщенні державних і муні-
ципальних замовлень; в узаконенні здорової лобістської
(протекціоністської) діяльності з боку підприємницьких,
бізнесових структур; у корпоративізмі при регулюванні
соціально-економічних процесів тощо.

Державна економічна політика у сучасних динамічних
умовах виступає як постійний вплив держави в особі її упов-
новажених органів на самостійно господарюючі суб'єкти
з метою вирішення таких завдань: вихід країни із систем-
ної кризи з подальшою стабілізацією економічної ситуації;
забезпечення економічного зростання і сприятливих умов
господарювання; реалізація більш ефективної державної
соціально-економічної політики; гарантування національ-
ної безпеки, стабільності, соціальної збалансованості.
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У процесі розкриття питання про зв'язок між держа-
вою та економікою мова може йти лише про визначення
оптимальної міри державного втручання. Досвід XX сто-
ліття говорить про те, що надмірне втручання держави в
економіку (наприклад, при її повному одержавленні, що
спостерігалося, зокрема, у СРСР) заважає її стабільному
розвитку.

У цій ситуації держава, по-перше, паралізує функ-
ціонування механізмів узгодження попиту та пропозиції,
тобто інтересів споживача і виробника. Держава-власник
забирає цю функцію на себе, здійснюючи тотальне пла-
нування виробництва. Неминучий результат — одночасне
зростання валового продукту та дефіциту товарів і послуг.

По-друге, безпосереднім наслідком націоналізації
економіки є відсутність у господарюючих суб'єктів еконо-
мічної відповідальності. За умов, коли ціна призначається
державою згори, економічна ефективність не має особ-
ливого значення, оскільки держава вилучає прибуток у ви-
сокорентабельних підприємств, а збитковим надає дота-
ційне фінансування.

По-третє, тотальне державне регулювання еконо-
мічних відносин обмежує економічну свободу, призводить
до корупції державного апарату і виникнення тіньової еко-
номіки.

Водночас не можна не звернути уваги і на той факт,
що панівне становище держави в економіці забезпечує й
деякі переваги, наприклад, можливість досить швидко і
безперешкодно сконцентрувати всі необхідні ресурси (ма-
теріальні, фінансові, трудові) для вирішення окремих гло-
бальних завдань (наприклад, у разі війни, стихійних лих
тощо).

Щодо вітчизняних реалій зазначимо, що будівництво
ринкового механізму здійснювалось продовжує здійсню-
ватись, перш за все, зусиллями держави. Практика остан-
нього десятиліття показала, що перехід до ринкових відно-
син не можна розуміти як введення повної відсутності дер-
жави в економічному житті й запуск стихійно функціону-
ючої, саморегульованої системи зв'язків між учасниками
ринкових відносин. До того ж в економіці є сфери, в яких
можуть співіснувати державні й ринкові механізми, наприк-
лад, в освіті, охороні здоров'я, послугах зв'язку тощо; а
також у рамках соціальних програм приватних корпорацій,
наприклад, приватні пенсійні фонди, які значною мірою
доповнюють відповідні державні дії.

У зв'язку з цим необхідно чітко з'ясувати саму кон-
цепцію державного втручання, адже мова має йти про ство-
рення якісно нової системи регулювання, побудованої з
урахуванням особливостей історичного етапу розвитку ук-
раїнської державності, принципів вільної конкуренції та
вільного ринку, із застосуванням, в першу чергу, економі-
чних важелів стимулювання зростання економіки.

Тут слід відмітити, що, на наш погляд, однією з най-
важливіших передумов реалізації стратегії потужного соц-
іально-економічного розвитку України та кожного з її ре-
гіонів є розроблення ефективної економічної політики
держави, у якій треба узгодити державні інтереси з інте-
ресами усіх адміністративно-територіальних одиниць.
Складність вироблення регіональної політики держави, як
відмічає доктор державного управління О. Коротич, по-
в'язана з тим, що при її формуванні необхідно врахувати
взаємовідносини суб'єктів державної регіональної політи-
ки як між собою, так і з суб'єктами політики регіонів. Окрім

того, поза увагою регіональної політики держави не мож-
на залишити жоден з об'єктів, на які вона має бути спря-
мована, тим більше, що деякі з них одночасно виступати-
муть і як суб'єкти формування та здійснення регіональної
політики й управління регіональним розвитком в Україні
[11, с. 81].

Вагомий внесок у розробку державних механізмів роз-
витку регіональної політики здійснив В. Удовиченко [12].
Автором, на рівні докторської дисертації, запропоновано
організаційно-економічні механізми соціального розвит-
ку регіону в умовах формування ринкових відносин. Ми
підтримуємо думку вченого про те, що втілення в життя
концепції соціальної держави потребує перегляду управ-
ління регіонами, спрямованого на формування організац-
ійно-економічного механізму, що сприятиме подальшому
відновленню, розростанню та взаємодії регіональних соц-
іально-економічних утворень [12, с. 4].

Одним із найважливіших завдань держави є забезпе-
чення соціальної спрямованості ринкової економіки, яке
в індустріально розвинутих країнах здійснюється за до-
помогою широкомасштабних соціальних програм. Тим
більше, що це дуже актуально для України з її національ-
но-історичними, соціокультурними та політико-культурни-
ми особливостями. Безумовно, це завдання може успіш-
но виконати лише сильна держава. З цього приводу Д.
Бреннан та Дж. Б'юкенен справедливо зазначали: "У про-
цесі розроблення економічної політики мають аналізува-
тися всі інтереси, які зачіпатимуться ухваленими рішення-
ми. Індивіди погодяться підпорядкуватися примусу з боку
держави лише у тому разі, якщо кінцеві результати полі-
тичного "обміну" відповідають їхнім інтересам" [6, с. 142].

Вільна від державного втручання, нічим не обмежена
ринкова економіка була, по суті, лише теоретичною кон-
струкцією, яка ні в XІX, ні тим більше в XX столітті у жодній
країні світу в чистому вигляді не існувала і не могла існува-
ти.

Досвід цих двох століть продемонстрував багато не-
передбачуваних проблем, які стали наслідком формуван-
ня вільного ринку. Навіть саме функціонування держави
та економічної системи можуть зазнати загроз, спричине-
них згаданими проблемами, які містять небезпеку для
підгрунтя існуючого соціального ладу. Стабільна держав-
на економічна інфраструктура не залежить від ринку як
такого. Державне регулювання економіки і широкомасш-
табні соціальні програми, що реалізувалися упродовж XX
століття майже в усіх індустріально розвинутих країнах,
мали за головну мету коригування негативних наслідків
функціонування ринку, надання йому соціальної спрямо-
ваності, згладжування соціально-класових протиріч та
конфліктів, і відповідно — захист суспільної системи в
цілому від безглуздих дій окремих учасників ринку.

Багато труднощів і невдач, особливо на першому етапі
побудови ринкової економіки в Україні, значною мірою
спричинені ослабленням економічної політики держави,
недостатньою розробленістю або повною відсутністю нор-
мативно-правової бази економічної діяльності та відпові-
дних державно-адміністративних і владних механізмів її
забезпечення. Слабкість держави — головна передумова
слабкості економіки та її криміналізації. З цієї точки зору,
головним прорахунком реформаторів було ігнорування
істини, що формування ринкових механізмів і політичної
демократії є процесом, у якому держава виступає як го-
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ловний гарант життєздатності й ефективного функціону-
вання економічної системи.

Водночас тотальне одержавлення економіки, коман-
дно-адміністративна чи централізовано-планова система
в сучасних умовах бурхливого розвитку інформаційних і
телекомунікаційних технологій не в змозі адекватно реа-
гувати на нову історичну ситуацію. Вона безнадійно зас-
таріла і не може на рівних конкурувати на світових ринках
із розвинутими національними економіками.

ВИСНОВКИ
Аналіз сучасного стану економіки України дав змогу

стверджувати, що взаємозв'язок і взаємообумовленість
держави та економіки у першу чергу визначаються дійсною
економічною та політичною ситуацією у державі. У широ-
кому значенні до них можна віднести:

— забезпечення процесу реалізації економічних прав
і свобод суб'єктів господарської діяльності;

— державний контроль за дотриманням "правил гри"
суб'єктами ринку, забезпечення вільної конкуренції, не-
допущення протиправних дій у даній сфері;

— забезпечення конкурентного середовища за допо-
могою державної антимонопольної політики.

Політична нестабільність в Україні, низька ефек-
тивність заходів адміністративної реформи, не розроб-
леність дієвої концепції державної економічної політики,
спрямованої на забезпечення добробуту населення,
відсутність в літературі єдиного погляду на природу фор-
мування управлінських механізмів, недостатність відпові-
дних комплексних теоретичних напрацювань і ряд інших
чинників багато в чому визначають перспективи подаль-
ших наукових досліджень у даному напрямі. Адже ефек-
тивність прийняття керівних рішень значною мірою є ба-
зовим важелем для розвитку економіки, пріоритетною
метою якої є забезпечення добробуту населення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
АБО ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Воєнно-технічна політика є складовою частиною дер-
жавної політики й спрямована на розробку та реаліза-
цію заходів щодо підтримки й розвитку воєнно-техніч-
ного потенціалу країни, його раціонального використан-
ня в інтересах забезпечення національної безпеки дер-
жави. Боєздатність Збройних Сил і національна безпека
України обумовлюються рівнем воєнно-технічної політи-
ки. В даній статті автор продовжує вирішувати наукове
завдання, а саме: державне управління національним

УДК 351.86

О. Ф. Сальнікова,
к. т. н., доцент кафедри національної безпеки
Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

АНАЛІЗ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
ПОЛІТИКИ ЯК ОБ'ЄКТА ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ

O. Salnikova,
candidate of engineering sciences, associate professor of department of national security,
The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

ANALYSIS OF MILITARY-TECHNICAL POLITICS AS AN OBJECT OF STATE ADMINISTRATION

У статті проведено аналіз військово-технічної політики як об'єкта державного управління,

окреслено схему системи управління воєнно-технічною політикою, визначено характерні оз-

наки та основні завдання воєнно-технічної політики в сучасних умовах. Воєнно-технічна полі-

тика є складовою частиною державної політики й спрямована на розробку та реалізацію за-

ходів щодо підтримки й розвитку воєнно-технічного потенціалу країни, його раціонального ви-

користання в інтересах забезпечення національної безпеки держави. Боєздатність Збройних

Сил і національна безпека України обумовлюються рівнем воєнно-технічної політики. У статті

автор робить спробу вирішити проблему точного визначення поняття "воєнно-технічна політи-

ка держави".

In the article the analysis of military-technical policy as an object of state administration is

considered. The chart of control system of military-technical policy is outlined. Characteristics and

basic tasks of military-technical policy in modern terms are certained. Military-technical policy is

component part of public policy and sent to development and realization of events in relation to

support and development of military-technical potential of country, his rational use in interests

providing of national security of the state. Military efficiency of the Armed Forces and national safety

of Ukraine are stipulated by the level of military-technical policy. In the article an author tries to

decide the problem of exact determination of concept "Military-technical policy of the state".

Ключові слова: воєнно-технічна політика, державне управління, система управління, боєздатність,
збройні сили.

Key words: military-technical policy, state administration, control system, military efficiency, armed forces.

оборонно-промисловим комплексом, як об'єкт дослід-
ження, проводить аналіз військово-технічної політики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ

Аналіз попередніх досліджень та публікацій з про-
блем воєнно-технічної політики свідчить про те, що ав-
торами, як правило, досліджувалися окремі аспекти
даної проблематики. Багато робіт присвячено пробле-
мам оборонно-промислового комплексу, військово-тех-
нічному співробітництву, науково-технічній, бюджетній
та фінансово-інвестиційній політиці.
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Набагато менше робіт присвячено питанням функ-
ціонування системи воєнно-технічної політики в цілому.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У нормативно-правових актах, наукових та періо-
дичних виданнях використовуються терміни "воєнно-
технічна політика" та "військово-технічна політика".
У тлумачному словнику української мови [1] термін
"воєнний" вживається для визначення відношення до
війни (пов'язаного з нею), а термін "військовий" —
для визначення відношення до військових формувань
держави (Збройних Сил, озброєного загону, підроз-
ділу і т. ін.). На думку авторів [1], правильним буде
для визначення технічної політики в сфері оснащен-
ня Збройних Сил і інших військових формувань вико-
ристовувати тільки термін "воєнно-технічна політика",
оскільки він більш повно відображає її сутність як вид
діяльності держави у воєнній сфері та відноситься не
тільки до військових формувань, а також до оборон-
но-промислового комплексу, державній науково-
технічній і фінансово-інвестиційній політики та ін. На
відміну від деяких авторів [2], які пропонують вико-
ристовувати два терміни ("воєнно-технічна" і "військо-
во-технічна політика") в залежності від рівня ієрархії
(державного або відомчого), вважаємо, що потрібно
використовувати тільки термін "воєнно-технічна пол-
ітика" як на законодавчому рівні, так й при реалізації
різноманітних заходів з питань воєнно-технічної пол-
ітики окремими міністерствами, відомствами і орган-
ізаціями.

Важливу роль при дослідженні методологічних
проблем воєнно-технічної політики відіграє пробле-
ма точного визначення поняття "воєнно-технічна полі-
тика держави". Незважаючи на велику кількість пуб-
лікацій на цю тему, ця проблема, як і раніше, не є
цілком вирішеною й продовжує залишатися актуаль-
ною.

Враховуючи вищевикладене, понятійне визначен-
ня терміна "воєнно-технічна політика" можна сфор-
мулювати таким чином:

воєнно-технічна політика — система офіційних
поглядів і діяльність органів державної влади, пов'я-
зана з вирішенням науково-технічних, технологічних
і організаційних питань розвитку озброєння та вій-
ськової техніки, оснащення ними збройних сил та
інших військових формувань, підтримання ОВТ у боє-
здатному стані та військово-технічного співробітниц-
тва з іноземними країнами.

У цьому визначенні "воєнно-технічна політика" —
поняття, яке визначається; "система офіційних по-
глядів і діяльність органів державної влади..." — ро-
дова ознака; "...пов'язана з вирішенням науково-тех-
нічних, технологічних і організаційних питань розвит-
ку озброєння та військової техніки..." — видова від-
мінність.

Визначення воєнно-техничної політики в концен-
трованому виді містить основні концептуальні поло-
ження цієї політики: призначення, зміст, мету й зав-
дання.

Основним призначенням воєнно-технічної політи-
ки є розробка і реалізація заходів щодо підтримки та
розвитку технічного компонента оборонного потенц-
іалу країни і його раціонального використання в інте-
ресах технічного забезпечення воєнної безпеки дер-
жави.

Змістом воєнно-технічної політики є діяльність
органів державного управління, спрямована на все-
бічне, скоординоване за цілями, завданнями, ресур-
сами та термінами рішення проблем оснащення
Збройних Сил і інших військових формувань озброє-
нням та військовою технікою.

Головною метою воєнно-технічної політики дер-
жави є оснащення Збройних Сил і інших військових
формувань озброєнням та військовою технікою для
виконання покладених на них функцій за призначен-
ням [3].

Основними завданнями воєнно-технічної політи-
ки в сучасних умовах є:

— створення раціональної системи озброєння
Збройних Сил України;

— підтримка існуючого озброєння та військової
техніки в боєздатному стані;

— забезпечення розробки, виробництва і поста-
вок потрібних для Збройних Сил України та інших
військових формувань зразків ОВТ з урахуванням
економічних можливостей держави,

— запобігання науково-технічному і технологіч-
ному відставанню від розвинених держав світу за ос-
новними напрямами розвитку ОВТ;

— збереження та розвиток науково-технічного і
виробничого потенціалу ОПК для створення і вироб-
ництва нових зразків ОВТ, модернізації морально за-
старілих зразків ОВТ;

— формування науково-технічного набутку в га-
лузі базових і критичних технологій, у тому числі тех-
нологій подвійного призначення;

— забезпечення потрібного рівня мобілізаційної
готовності та створення умов для мобілізаційного на-
рощування випуску ОВТ;

— забезпечення розвитку міждержавного війсь-
ково-технічного співробітництва.

Формування воєнно-технічної політики держави
повинно базуватися на таких основних принципах:

— єдність і цілісність воєнно-технічної політики
для всіх військових формувань Воєнної організації
держави;

— відповідність воєнно-технічної політики стра-
тегічним цілям Воєнної організації держави;

— адаптивність воєнно-технічної політики до ди-
намічно мінливої обстановки у світі;

— комплексність вирішення проблем воєнно-тех-
нічної політики;

— розвиток науково-технічної та технологічної
бази, обумовлений необхідністю використання но-
вітніх досягнень науки при створенні нових зразків оз-
броєння та військової техніки;

— відповідність ВТП економічним можливостям
держави;

— економічна обгрунтованість і ефективне вико-
ристання матеріальних ресурсів, що надаються для
оборонних потреб;
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— відмова від суперництва по всіх аспектах
військового протиборства і вибір таких уразливих ла-
нок військового механізму супротивника, розрив яких
повинен привести до його загального знецінювання
(принцип "асиметрії").

Як основні напрями воєнно-технічної політики Ук-
раїни слід зазначити такі:

— створення єдиної цілісної системи управління
військовими формуваннями Воєнної організації дер-
жави;

— забезпечення функціональної та організацій-
но-технічної єдності систем озброєння Збройних Сил
та інших військових формувань;

— модернізація існуючих та створення нових
ефективних зразків (комплексів, систем) озброєння
та військової техніки, в тому числі новітніх зразків ви-
сокоточної зброї, зброї на нетрадиційних принципах
дії;

— підтримання наявного ОВТ у боєздатному
стані;

— розвиток базових воєнних та критичних техно-
логій;

— удосконалення структури оборонно-промисло-
вого комплексу та системи міждержавної кооперації
в галузі досліджень, розробки, виробництва, модер-
нізації, ремонту і утилізації ОВТ;

— розвиток військово-технічного співробітницт-
ва [3].

Воєнно-технічна політика є складовою політики
національної безпеки і у взаємодії з воєнною та воє-
нно-економічною політикою визначає цілеспрямова-
ну діяльність державних органів управління в сфері
оснащення Збройних Сил та інших військових фор-
мувань озброєнням та військовою технікою.

Воєнно-технічна політика проводиться в межах
державної економічної політики і формується на ос-
нові чинних законодавчих актів, прогнозу потреб в

ОВТ на найближчий час і перспективу, аналізу мож-
ливостей забезпечення Збройних Сил та інших
військових формувань ОВТ, виробленими власним
ОПК тощо.

Об'єктами воєнно-технічної політики є державні
підприємства і організації, що виробляють продукцію
оборонного призначення, акціоновані та приватизо-
вані підприємства і організації, які виконують держав-
не оборонне замовлення, підприємства і організації
будь-яких форм власності, що мають зобов'язання
перед державою забезпечити виробництво і постав-
ки продукції оборонного призначення в особливий пе-
ріод; державні компанії, які зайняті експортом (імпор-
том) продукції оборонного призначення; сировинні та
науково-експериментальні підприємства для створен-
ня нових зразків ОВТ [4].

Воєнно-технічна політика в багатьох роботах ча-
стіше за все розглядається як сукупність заходів,
спрямованих на рішення окремих завдань. При тако-
му підході з аналізу виключається діяльність органів
державної влади і посадових осіб з формування ВТП
і навіть сама можливість аналізу останньої як продук-
ту їх інтелектуальної праці. При цьому ВТП як об'єкт
дослідження уявляється сукупністю малопов'язаних
між собою окремих елементів воєнно-технічної діяль-
ності держави, без аналізу факторів, які їх визнача-
ють [5]. Методологічні питання управління формуван-
ням ВТП при дослідженнях, як правило, не розгляда-
ються. Все це суперечить необхідності формування
ВТП як цілісної системи, спрямованої на досягнення
єдиної мети.

Досліджуючи ВТП, її доцільно подати як об'єкт
державного управління, а тому ВТП слід формувати і
реалізовувати в межах цієї системи. До характерних
ознак системи управління ВТП можна віднести [3]:

— наявність суб'єкта і об'єкта (перший — органі-
зації і посадові особи, призначені для управління ВТП;
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Рис. 1. Принципова схема системи управління воєнно-технічною політикою
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другий — організації оборонно-промислового комп-
лексу), всебічного забезпечення військово-технічної
діяльності, військові формування Воєнної організації
держави);

— наявність прямих і зворотних зв'язків між су-
б'єктом і об'єктом управління;

— наявність процесів, які здійснюються в системі
управління (рис. 1):

— управлінського впливу суб'єкта управління на
його об'єкт — правила і процедури, яких повинні до-
держуватися організації і посадові особи під час реа-
лізації воєнно-технічної політики;

— передачі управлінського впливу на виконавців
воєнно-технічної політики, а також зворотної інфор-
мації про її стан;

— розвитку самої системи управління: суб'єкта,
об'єкта і взаємозв'язків між ними і зовнішніми систе-
мами.

Дослідження воєнно-технічної політики як об'єкта
державного управління дозволяє:

— проаналізувати ВТП, починаючи з етапу її фор-
мування і до етапу реалізації, як єдину цілісну систе-
му з усіма її внутрішніми і зовнішніми зв'язками;

— пов'язати процес формування ВТП з реальни-
ми умовами, які визначають її як результат практич-
ної діяльності посадових осіб і органів управління;

— підкреслити прямий зв'язок між ефективністю
ВТП і ефективністю функціонування її системи управ-
ління [3];

— зважувати на складності процесів формуван-
ня і реалізації ВТП, які не можуть бути враховани-
ми, якщо її дослідження здійснюються поза межами
державної системи управління. До таких складнос-
тей слід віднести: надзвичайну невизначеність її де-
яких елементів, насамперед, сфер реалізації і взає-
мозв'язків між ними, змісту управлінської діяльності;
складність жорсткої, але життєво необхідної коор-
динації діяльності різноманітних структур держав-
ного, військового управління і управління ОПК з їх
різним внеском у формування цілей, завдань, змісту,
складу, структури і механізму функціонування сис-
теми ВТП;

— використати результати досліджень ВТП як
об'єкта державного управління для підготовки апа-
рату управління, який не має повномасштабного дос-
віду виконання своїх функцій.

Таким чином, дослідження управлінського аспек-
ту під час формування і реалізації ВТП є край необ-
хідними, а методологічні питання набувають особли-
вого значення. Серед них: суть і зміст управлінської
діяльності, правила, які забезпечують прийняття об-
грунтованих рішень, а також інші основні поняття і
категорії, які відображають суттєві властивості тако-
го явища, яким є управління ВТП, і значною мірою
показують сучасний стан розвитку його теорії [6].

ВИСНОВКИ
Отже, воєнно-технічна політика має бути одним з

пріоритетних напрямів загальної політики держави.
Без досконалого технічного оснащення військових
формувань її Воєнна організація не зможе ефектив-
но і у повному обсязі виконувати завдання оборони і

забезпечити її воєнну безпеку, здійснювати страте-
гію стримування потенційних агресорів та успішно па-
рирувати воєнні загрози. Для того, щоб зрозуміти
можливі шляхи та напрями розвитку національного
оборонно-промислового комплексу України, особли-
во в співпраці у військово-технічній сфері з країнами
— членами Євросоюзу та НАТО, доцільно проаналі-
зувати військово-технічну політику провідних країн
світу, які процеси відбуваються в їх ОПК у наступних
публікаціях. Це дозволить удосконалити систему дер-
жавного управління національного ОПК, яка не заш-
коджуватиме національним інтересам України з точ-
ки зору забезпечення обороноздатності держави та
боєздатності її Збройних Сил.
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ВСТУП
Державно-приватне партнерство за своєю еко-

номічною сутністю є результатом розвитку традиц-
ійного механізму взаємодії господарських взаємов-
ідносин між державною владою і приватним секто-
ром в цілях розробки, планування, фінансування, бу-
дівництва і експлуатації об'єктів інфраструктури.
Тому партнерство держави та приватного сектора
необхідно характеризувати як довгострокову взає-
модію з метою залучення додаткових джерел фінан-
сування.

Інститут державно-приватного партнерства доз-
воляє на практиці реалізувати цю мету. Проте фор-
мування державно-приватного партнерства у сфері
культури — це завдання, до вирішення якого украї-
нське суспільство приступило порівняно недавно і
цей процес протікає фрагментарно і далеко не відпо-
відає сучасним вимогам.

В. М. Черба,
здобувач, Академія муніципального управління
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Важливим чинником, сприяючим розвитку сфери

культури в сучасних умовах України, є створення інсти-
туту державно-приватного партнерства, що передба-
чає: спільну участь держави, бізнесу, громадськості в
розвитку ринку послуг культури; розвиток добро-
дійності (меценатство — різновид добродійності) і
спонсорства.

Державно-приватне партнерство у сфері культури
— це взаємодія трьох секторів: державний сектор, ко-
мерційний сектор, некомерційний сектор. Основна мета
державно-приватного партнерства у сфері культури по-
лягає в сприянні спільної розробки, прийнятті і реалі-
зації соціально-культурної політики, що грунтується на
збалансованості інтересів держави (державні, регіо-
нальні, місцеві органи влади), бізнесу, громадськості,
організацій, установ, органів управління сфери соціаль-
но-культурних послуг.
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У роботі ставиться завдання визначити зміст на-
прямів формування механізмів державно-приватно-
го партнерства в сфері культури. Виділити основні
принципи механізму державно-приватного партнер-
ства в сфері культури на регіональному рівні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Державно-приватне партнерство позиціонується

як нова технологія розвитку економіки, проте про-
цеси інституціональної адаптації державно-приват-
ного партнерства до реальної економіки дуже
складні [1, с. 93].

У зарубіжних країнах здійснювані у рамках дер-
жавно-приватного партнерства проекти легко мож-
на виявити в самих різних галузях економіки. Для за-
охочення приватного капіталу до реалізації нібито
непривабливих для приватного бізнесу проектів ра-
зом зі своїм матеріальним вкладом держава надає
суспільно значимим проектам гроші (бюджетні вкла-
дення) або квазігроші (податкові пільги, дотації).

Проте найціннішим вкладом держави в проект є,
на наш погляд, саме право на його здійснення — мо-
нополія, що гарантується державою, на використан-
ня виділеного ресурсу тільки цим організаціям, що
реалізовують схвалений проект державно-приватно-
го партнерства.

Безумовно, є сфери, де приватний бізнес може
працювати без державної участі. Проте є традиційні
сфери державної відповідальності. Необхідність в
державно-приватному партнерстві виникає, пере-
дусім, в тих сферах, за які держава традиційно несе
відповідальність: транспортній, комунальній, соц-
іальної інфраструктури і т. д. До яких відносяться
так звані публічні служби (public services) — ремонт,
реконструкція і зміст об'єктів загального користу-
вання, прибирання територій, житлово-комунальне
господарство, освіта, охорона здоров'я, культура і
так далі.

На нашу думку, умовами успішної реалізації дер-
жавно-приватного партнерства у сфері культури ма-
ють бути:

— спільність цілей, які ставлять перед собою по-
тенційні партнери;

— рівна зацікавленість у реалізації конкретного
проекту;

— відкритість і щирість у відносинах між парт-
нерами, психологічна сумісність і прагнення до взає-
модії;

— рівна участь партнерів в розробці загальної
концепції проекту;

— досягнення згоди партнерів, як за короткост-
роковими, так і за довгостроковими завданнями, які
передбачається реалізувати в ході проекту, а також
способами їх реалізації;

— спільна розробка критеріїв, за якими оціню-
ватимуться проміжні та кінцеві результати діяль-
ності за проектом (соціальна та економічна ефек-
тивність);

— юридичне оформлення угоди з організаційних
і фінансових питань на початковому етапі співпраці;

— постійний обмін інформацією в ході реалізації
проекту;

— рівна участь партнерів у процесі прийняття
принципово важливих рішень, взаємоповага і праг-
нення до співпраці;

— рівна участь партнерів у підготовці фінансо-
вих і програмних документів, повна відкритість ін-
формації і взаємна звітність.

Узагальнено базові ознаки державно-приватно-
го партнерства у сфері культури можна сформулю-
вати так:

— основними суб'єктами державно-приватного
партнерства у сфері культури є: держава, бізнес,
організації і установи сфери культури;

— взаємодія сторін державно-приватного парт-
нерства (держава, бізнес, організації та установи
сфери культури) закріплюється на офіційній, юри-
дичній основі (угоди, договори, контракти і т.д.);

— взаємодія вказаних сторін має дійсно парт-
нерський, рівноправний характер (тобто в обов'яз-
ковому порядку повинні дотримуватися паритет, ба-
ланс взаємних інтересів);

— має чітко виражену публічну, громадську
спрямованість (його головна мета — задоволення
державного інтересу);

— у процесі реалізації проектів у сфері культу-
ри на основі державно-приватного партнерства кон-
солідуються, об'єднуються активи (ресурси і вкла-
ди) сторін;

— фінансові ризики і витрати, а також досягнуті
державно-приватними партнерствами результати роз-
поділяються між сторонами в пропорціях згідно зі взає-
мними домовленостями, зафіксованими у відповідних
угодах, договорах, контрактах і тому подібне.

Термін "державно-приватне партнерство" є пере-
кладом поширеного у всьому світі терміну "public —
private partnership". У зарубіжних країнах часто
термін "public — private partnership" (РРР) вживаєть-
ся практично для будь-яких форм співпраці держав-
ної влади і приватного бізнесу. Держава в даному
випадку розуміється в широкому контексті як публі-
чна влада, включаючи як державні органи влади
(державні і регіональні), так і органи місцевого са-
моврядування [1, с. 94].

Визначення поняття "державно-приватне парт-
нерство у сфері культури", представлено автором як
особливий соціально-орієнтований інструмент дер-
жавного управління, сприяючий ефективному роз-
витку сфери культури. Концептуальна основа понят-
тя полягає у регулюванні громадського розвитку, що
грунтується на забезпеченій нормами права системі
взаємовигідних відносин органів влади, бізнесу, гро-
мадськості, організацій сфери культури, спрямова-
них на досягнення сінергетичного ефекту від узгод-
ження інтересів, координації зусиль і консолідації
ресурсів його сторін при реалізації суспільно-значи-
мих проектів у сфері культури.

Державно-приватне партнерство — якісно новий
і ефективний спосіб залучення інвестицій в сферу
культури, оскільки партнерства такого типу можуть
не лише сприяти зростанню економіки, але і розви-
вати соціально важливу інфраструктуру.

Закон України "Про державно-приватне партнер-
ство" від 01.07.2010 № 2404-VI визначає організацій-
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но-правові засади взаємодії державних партнерів з
приватними партнерами та основні принципи держав-
но-приватного партнерства на договірній основі.

Державно-приватне партнерство — співробіт-
ництво між державою Україна, Автономною Респуб-
лікою Крим, територіальними громадами в особі
відповідних державних органів та органів місцевого
самоврядування (державними партнерами) та юри-
дичними особами, крім державних та комунальних
підприємств, або фізичними особами — підприєм-
цями (приватними партнерами), що здійснюється на
основі договору в порядку, встановленому цим За-
коном та іншими законодавчими актами.

На стороні приватного партнера у договорі, що
укладається в рамках державно-приватного партнер-
ства, можуть виступати декілька осіб, які відповід-
но до цього Закону можуть бути приватними парт-
нерами. Такі особи несуть солідарну відпові-
дальність за зобов'язаннями, передбаченими дого-
вором, що укладається в рамках державно-приват-
ного партнерства [2].

Розвиток державно-приватного партнерства в
його різних формах — важлива складова частина
процесу посилення соціальної спрямованості сучас-
ної ринкової економіки, її соціалізації.

Ефективність державно-приватного партнерства
полягає в умові повної ясності і передбачуваності
стратегії подальшого розвитку країни. Без впевне-
ності в стабільності від бізнесу не можна чекати нічо-
го, окрім показного інтересу і формальної участі у
великомасштабних проектах держави в цілях самоз-
береження. Чинник ефективного підприємництва при
цьому може бути втрачений.

Але, необхідно враховувати, що ефективне дер-
жавно-приватне партнерство не можна розглядати
лише як залучення додаткових ресурсів до капіта-
ломістких проектів влади усіх рівнів. Треба врахо-
вувати реальні інтереси обох сторін. Конкретні ме-
ханізми партнерств, розроблені світовим досвідом,
створюють основу для взаємовигідного відповідаль-
ного розподілу прав сторін, що не ущемляє інтере-
си кожної з них. Проте можливі переваги не реалі-
зуються самі собою, після прийняття відповідного
нормативного пакету.

Таким чином, в Україні запущений новий ме-
ханізм залучення інвестицій і розпочатий діалог дер-
жави і бізнесу. Держава готова надавати державно-
приватному партнерству фінансову допомогу, а та-
кож перейняти на себе частину ризиків.

Зберігається необхідність в тому, щоб вибір ва-
ріантів фінансування і реалізації проектів з боку дер-
жавного сектора здійснювався на високопрофесій-
ному рівні, оскільки українським державно-приват-
ним партнерствам належить конкурувати з держав-
но-приватними партнерствами, що вже функціону-
ють на світовому ринку.

Однією з цілей державно-приватного партнер-
ства є розвиток сфери соціально-культурних послуг
(комерційного і некомерційного сектора) в інтере-
сах суспільства шляхом об'єднання ресурсів і дос-
віду кожної із сторін, реалізовуючи суспільно зна-
чимі проекти.

Говорячи про розвиток механізму державно-при-
ватного партнерства у сфері культури, слід ще раз
повернутися до розгляду цього інституту як склад-
ної системи взаємозв'язків між різними сторонами,
зацікавленими в його діяльності. Саме визначення
учасників, системи взаємозв'язків, шляхів їх форму-
вання і є основою функціонування і вдосконалення
державно-приватного партнерства.

У цих цілях, як варіант, можна розглянути склад
учасників державно-приватного партнерства у сфері
культури та їх функції. Об'єктом партнерства є гро-
мадські послуги або об'єкти, що знаходяться в дер-
жавній власності, на які спрямовані спільний вплив
суб'єктів партнерства.

До суб'єктів державно-приватного партнерства
у сфері культури слід віднести:

— організації і установи, що функціонують у
сфері культури;

— держава (державні, регіональні і місцеві орга-
ни влади);

— бізнес (комерційні і некомерційні організації);
— громадськість (неформальні організації;

відомі політики, вчені, діячі культури, науки, освіти).
Предметом являється реалізація суспільно зна-

чимих проектів в сфері соціально-економічного роз-
витку певної території або сектора економіки. Ме-
ханізмом реалізації державно-приватного партнер-
ства є організаційні (консультації, переговори з пи-
тань взаємодії, забезпеченням гарантій прав учас-
ників партнерства, спільний контроль за виконанням
досягнутих сторонами домовленостей і так далі) і
правові (контракти на виконання робіт і надання гро-
мадських послуг; постачання продукції для держав-
них потреб; контракти технічної допомоги; угоди про
розподіл продукції; лізинг; концесії; пайова участь
приватного капіталу в державних підприємствах)
форми реалізації та регулювання взаємовідносин
органів влади і бізнесу.

Державними органами, що регулюють парт-
нерські відносини, можуть виступати комісії, коор-
динаційні ради, робочі групи з реалізацій проектів
державно-приватного партнерства відповідного
рівня, що створюються партнерами на паритетних
началах і принципах рівноправної співпраці.

Далі ми пропонуємо виділити засадничі принципи
державно-приватного партнерства у сфері культури:

— принципи законності, рівності і свободи су-
б'єктів державно-приватного партнерства;

— принцип конкурсності, компліментарності та
реальності зобов'язань;

— принцип взаємовигідності і взаємної відпові-
дальності.

У рамках державно-приватного партнерства у
сфері культури держава по відношенню до суспіль-
ства бере на себе усвідомлену відповідальність за
соціальні гарантії, отримуючи натомість легітимність
влади і громадську підтримку; по відношенню до
підприємців держава забезпечує гарантії прав влас-
ності, сприятливий підприємницький клімат, підтрим-
ку українського бізнесу у зарубіжному світі, отри-
муючи натомість підтримку з боку національного ка-
піталу.
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До того ж вдосконалення сучасного механізму
управління державно-приватного партнерства у
сфері культури дозволить ефективно функціонува-
ти і розвиватися організаціям і установам некомер-
ційного сектора сфери культури. Нині сфера куль-
тури функціонує у все більшій взаємодії з іншими
сферами громадської діяльності і регулювання, пе-
редусім зі сферою господарською, ринком в усіх
його різноманітних проявах. Тому завдання регіо-
нальних органів управління полягає в тому, щоб
створювати умови для реалізації і поєднання інте-
ресів безлічі різних діючих суб'єктів сфери культу-
ри — різних груп населення, формувань, творчих
колективів та їх об'єднань, організацій галузі куль-
тури та їх працівників, комерційних та некомерцій-
них організацій.

Засновані на регіональному і місцевому рівнях по-
середницькі державні і громадські організаційні
структури у сфері культури — це різні організації, що
виконують деякі функції державного управління, але
не мають статусу органу виконавчої влади [3, с. 45].

Визначальними функціями таких некомерційних
організацій (фондів, асоціацій, центрів) з делегова-
ними їм державою певними повноваженнями, по-
винні стати — координуюча організаційна діяльність
і розподіл фінансових коштів, у тому числі що нада-
ються державою на розвиток сфери культури.

Державне управління проектом у сфері культу-
ри можна розглядати як спосіб економічного і раці-
онального використання фінансових коштів та ефек-
тивне соціальне явище, що має актуальне значення
в сучасних ринкових умовах. Державне управління
проектами у сфері культури припускає кількісне виз-
начення цілей розвитку культури, служить для вирі-
шення фінансових, матеріальних, технічних, кадро-
вих проблем на регіональному рівні і дозволяє:

— розширити вплив на процеси, що відбувають-
ся в соціально-культурній сфері, залучаючи до роз-
робки і реалізації програм і проектів нові суб'єкти
соціально-культурної діяльності;

— вирішувати проблеми управління і плануван-
ня в соціально-культурній сфері, пов'язані з недо-
сконалістю законодавчої бази, відсутністю держав-
ної правової і фінансової підтримки;

— визначати головні пріоритети соціально-куль-
турної політики регіону, зважаючи на специфіку те-
риторії і особливості географічного положення;

— забезпечити можливість надання необхідно-
го соціально-культурного мінімуму з боку держави
різним категоріям населення.

Державне управління проектами для організацій
сфери культури ми визначаємо, як тимчасову діяль-
ність, роботу з певним початковим бюджетом і, заз-
вичай, тимчасовим колективом, який розпускається
після завершення проекту. Це мистецтво керівницт-
ва і координації людських і матеріальних ресурсів
протягом життєвого циклу проекту, шляхом засто-
сування сучасних методів і техніки управління для
досягнення визначених в проекті результатів за скла-
дом і об'ємом робіт, вартості, часу і якості.

Державне управління проектами у сфері культу-
ри можна розглядати, як спосіб економічного і ра-

ціонального використання фінансових коштів та
ефективне соціальне явище, що має актуальне зна-
чення в сучасній соціально-економічній ситуації.

ВИСНОВКИ
Таким чином, в умовах сучасної економіки і

співіснування безлічі організацій сфери культури з
різними організаційно-правовими формами, що на-
лежать не лише державі, але і різним громадським
організаціям, що господарюють, суб'єктам і приват-
ним особам, перед розпорядниками державного
бюджету встає складна проблема вибору: кому і в
якій кількості виділяти обмежені бюджетні кошти,
за яким принципом їх розподіляти.

На основі результатів проведених досліджень, ми
пропонуємо виділити засадничі принципи механізму
державно-приватного партнерства в сфері культури
на регіональному рівні, а саме: децентралізація, де-
монополізація і демократизація системи управління і
фінансування у сфері культури; перехід до переваж-
но цільового фінансування культурної діяльності;
різноманіття можливих організаційно-економічних
форм культурної діяльності, що зважають на регіо-
нальну специфіку; диференціація моделей господа-
рювання (комерційні і некомерційні організації; спец-
іалізовані моделі, що відповідають різним типам
діяльності); забезпечення взаємодії на регіонально-
му рівні різних суб'єктів культурної діяльності і куль-
турної політики у вирішенні завдань, що відповідають
їх загальним інтересам; впровадження управлінських
дій, на основі договірних відносин і залучення різних
суб'єктів до участі в розробці і реалізації цільових
програм і проектів на партнерській основі.
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ВСТУП
Казначейський контроль, який тісно пов'язаний із за-

гальнодержавним фінансовим контролем і є його не-
від'ємною частиною, посідає важливе місце в державному
управлінні. Його значення визначається достатньо складним
характером діяльності держави. Перехід до ринку, зміни
фінансової політики, виконання заходів щодо соціально-
економічних програм, а отже, набуття більш соціальної спря-
мованості, вимагає все більше коштів державного бюдже-
ту, їх суворого обліку і контролю, а саме: перевірку режиму
економії та доцільності використання бюджетних коштів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Бюджетне законодавство України, не дивлячись на пе-

ріодичні спроби законодавчої влади, вдосконалити норма-
тивно-правову базу, не відповідає потребам сьогодення і не
вирішує всіх питань бюджетного процесу та контролю за
ними. Удосконалення існуючої системи нормативно-право-
вої бази та розробка нових елементів правового механізму
системи виконання Державного бюджету України постає
одним із невідкладних завдань у бюджетно-правовій галузі.

СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Актуальність проблеми визначається тим, що до тепе-

рішнього часу держава не має достатніх засад, включаючи і
питання законодавчого забезпечення казначейського кон-
тролю. Враховуючи той факт, що сталий розвиток та ссис-
тема казначейського контролю як підсистеми загального
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державного фінансового контролю є взаємопов'язаними,
послабленість теоретико-методологічного обгрунтування
казначейського контролю за рухом фінансових коштів на
стадіх розподілу за програмами негативно впливає на
цілісність, логічність та послідовність сталого розвитку сус-
пільства. Саме це засвідчує високу актуальність теми дослі-
дження.

Вагомий внесок у дослідження теоретико-методологі-
чних засад й окремих аспектів державного фінансовоггоь
контролю зробили такі вчені, як С. Булгакова, Г. Дмитрен-
ко, Л. Желюк, Л. Єрмошенко, М. Каленський, С. Кондра-
тюк, М. Мац, І. Розпутенко, І. Стефанюк, В. Стоян, Н. Суш-
ко, О. Чечуліна, О. Юрій та інші.

Вагомий внесок у формування теоретико-методологіч-
них основ функціонування державного управління загалом,
і державного фінансового контролю через систему ме-
ханізмів у різних сферах, зокрема, здійснили В. Бакумен-
ко, І. Грицяк, О. Лебединська та інші науковці, що присвяти-
ли свої праці цим важливим проблемам.

МЕТА СТАТТІ
Метою наукової статті є визначення Державної казна-

чейської служби України (далі — Казначейство України) як
органу, що здійснює бюджетний контроль.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Державний фінансовий контроль, як правило, розгля-

дається, в залежності від завдань, які вирішують органи дер-
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жавного фінансового контролю, існує розподіл функцій між
суб'єктами контролю шляхом закріплення за ними певної
сфери діяльності: бюджетної, податкової, валютної та інших.

Одним із органів, що здійснюють саме бюджетний кон-
троль на стадії фінансування (витрачання) різноманітних
загальнонаціональних, загальнодержавних та інших про-
грам соціально-економічного розвитку країни, виступає
Державне Казначейство України.

Казначейство України є центральним органом виконав-
чої влади і керується у своїй діяльності Конституцією Украї-
ни, законами України, актами Президента України, декре-
тами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів
України, наказами Міністерства фінансів України, Положен-
ням про Державну казначейську службу України, затверд-
женим Указом Президента України від 23 квітня 2011 року
№ 460 (далі — Положення про Казначейство), а також пер-
шим законодавчим актом України, що встановив засади для
створення системи державного контролю в бюджетній сфері
— Бюджетним кодексом України (далі — Кодекс). Цей до-
кумент не тільки функціонально поєднав між собою всі стадії
бюджетного процесу, а й визначив загальну схему контро-
лю над бюджетними ресурсами в контексті бюджетного
процесу. Бюджетним кодексом передбачається контроль за
дотриманням бюджетного законодавства та правові норми
відповідальності за бюджетні правопорушення суб'єктами
контрольних повноважень.

Звертаємо увагу на те, що законодавство України нині
дає змогу конкретніше сформулювати саме визначення
бюджетного контролю, що, відповідно, до статті 26 Кодек-
су, забезпечує:

— оцінку управління бюджетними коштами (включаю-
чи проведення державного фінансового аудиту);

— правильність ведення бухгалтерського обліку та до-
стовірність фінансової і бюджетної звітності;

— досягнення економії бюджетних коштів, їх цільово-
го використання, ефективності і результативності в діяль-
ності розпорядників бюджетних коштів шляхом прийняття
обгрунтованих управлінських рішень;

— проведення аналізу й оцінки стану фінансової і гос-
подарської діяльності розпорядників бюджетних коштів;

— запобігання порушенням бюджетного законодавства
та забезпечення інтересів держави у процесі управління
об'єктами державної власності;

— обгрунтованість планування надходжень і витрат
бюджету [2].

Згідно з Положенням про Державну казначейську служ-
бу України, у межах своїх повноважень та покладенних на
нього завдань, Казначейство України здійснює контроль за:

— веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і
витрат державного бюджету та місцевих бюджетів, складан-
ням та поданням фінансової і бюджетної звітності;

— бюджетними повноваженнями при зарахуванні над-
ходжень бюджету;

— відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних
коштів показникам розпису бюджету;

— відповідністю взятих розпорядниками бюджетних
коштів бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним
асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі засто-
сування програмно-цільового методу у бюджетному про-
цесі);

— відповідністю платежів узятим бюджетним зобов'я-
занням та відповідним бюджетним асигнуванням;

— дотриманням правил валютного контролю за опера-
ціями з бюджетними коштами в іноземній валюті;

— дотриманням порядку проведення лотерей з вико-
ристанням електронних систем прийняття сплати за участь
у лотереї в режимі реального часу;

— закупівлею товарів, робіт і послуг за державні кошти
при здійсненні розрахунково-касового обслуговування роз-

порядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших
клієнтів відповідно до законодавства [9].

До повноважень Казначейства України як центрально-
го органу виконавчої влади, що реалізує державну політи-
ку, у сфері казначейського обслуговування бюджетних
коштів, з контролю за дотриманням бюджетного законодав-
ства, належить здійснення контролю за:

1) веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і
витрат державного бюджету та місцевих бюджетів, складан-
ням та поданням фінансової і бюджетної звітності;

2) бюджетними повноваженнями при зарахуванні над-
ходжень бюджету;

3) відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних
коштів показникам розпису бюджету;

4) відповідністю взятих бюджетних зобов'язань розпо-
рядниками бюджетних коштів відповідним бюджетним асиг-
нуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосуван-
ня програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

5) відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'я-
занням та відповідним бюджетним асигнуванням [2].

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України на
всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється контроль за
дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка
ефективності управління бюджетними коштами відповідно
до законодавства. Бюджетним кодексом України закріпле-
но низку чітких норм регулювання стадій бюджетного про-
цесу — від стадії підготовки і розробки проекту закону про
Державний бюджет України до розгляду звіту про його ви-
конання.

У процесі здійснення операцій з бюджетними коштами
Казначейство України діє як злагоджений механізм, що кон-
центрує бюджетні кошти в єдиній системі рахунків підпоряд-
кованих структур, створює єдину інформаційну базу та готує
фінансову та бюджетну звітність. Інформація, яку надає
Казначейство України Уряду, дає змогу оцінити ефек-
тивність роботи органів державного управління й отримати
інформацію про економічні наслідки бюджетної політики,
провадженої Урядом.

Казначейство України здійснює контроль за всіма
операціями, пов'язаними з надходженнями та витрата-
ми. Володіючи інформацією, коли і які витрати здійсню-
ватимуться бюджетними установами, Казначейство Ук-
раїни, оперативно управляючи вільними залишками
коштів, може вносити пропозиції щодо зменшення за-
лучення обсягів короткострокових запозичень, погашен-
ня внутрішньокасових розривів, що сприятиме економії
бюджетних коштів, які спрямовуються на погашення дер-
жавного боргу та на витрати, пов'язані з його обслуго-
вуванням.

Відповідно до Бюджетного кодексу України Казначей-
ство України є одним з учасників бюджетного процесу і над-
ілене широкими бюджетними повноваженнями. Основне
призначення Казначейства України як фінансового інститу-
ту — забезпечення обслуговування та оперативне управлі-
ння бюджетними коштами. Це завдання охоплює широкий
спектр функцій органів Казначейства, виконання яких адек-
ватне їх ролі у бюджетно-податковій політиці, що проводить-
ся в державі. Сьогодні в Україні діє система електронних
платежів Національного банку України (СЕП НБУ), тобто
платіжна система, яка забезпечує розрахунки в електронній
формі між банками і за дорученням клієнтів, і за зобо-
в'язаннями банків.

Безпосереднє використання Казначейством України
можливостей роботи платіжної системи стало необхідною
умовою ефективного регулювання та управління бюджет-
ними коштами.

Казначейство України необхідно розглядати як специ-
фічну установу, оскільки поряд з технічними банківськими
функціями — здійснення платежів, обслуговування клієнтів
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тощо — воно залишається відповідальним за обслуговуван-
ня бюджетних коштів згідно з покладеними на нього основ-
ними функціями.

Реалізація функції управління бюджетними потоками
держави стала можливою через консолідацію фінансових
ресурсів держави на єдиному казначейському рахунку
(ЄКР). Запровадження ЄКР, на який зараховуються дер-
жавні доходи і з якого здійснюються видатки, дозволяє орга-
нам Казначейства мати вичерпну інформацію про стан дер-
жавних фінансів, а отже, володіти важелями фінансового
регулювання.

Від того, яким саме чином буде організовано роботу
Казначейства України, насамперед функція управління ре-
сурсами, залежатиме і виконання бюджету, і економічні
процеси в державі.

За наявності своєчасної і достовірної інформації про
надходження до бюджету, здійснені видатки та наявні зо-
бов'язання можна оперативно ухвалювати рішення щодо
розміщення тимчасово вільних залишків або здійснення за-
позичень.

Органами Казначейства обслуговуються понад 12 тис.
місцевих бюджетів та понад 72 тис. розпорядників бюджет-
них коштів. Казначейство України як орган оперативного
управління бюджетними коштами акумулює надходження
доходів та здійснює платежі за видатками державного та
місцевих бюджетів через систему рахунків, відкритих в орга-
нах Казначейства, шляхом безготівкового перерахування
коштів.

Одним з ключових принципів організації казначейсько-
го обслуговування бюджетних коштів є принцип роботи єди-
ного казначейського рахунка. З метою задоволення техніч-
ного процесу безперебійного та безпроблемного обслуго-
вування бюджетів, позабюджетних фондів та інших клієнтів
Національним банком за участю Казначейства України була
розроблена окрема модель обслуговування консолідовано-
го кореспондентського рахунку в системі електронних пла-
тежів Національного банку України (далі — СЕП) НБУ, яка
остаточно сформувалась у 2004 році.

Функціонування єдиного казначейського рахунку як
основного рахунку держави для проведення фінансових
операцій та ефективного управління коштами державного
та місцевих бюджетів через СЕП НБУ регламентується По-
ложенням про єдиний казначейський рахунок, затвердже-
ним наказом Державного казначейства України від
26.06.2002 № 122, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 18.07.2002 за № 594/6882 (у редакції наказу Дер-
жавного казначейства України від 30.11.2010 № 449, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 15.12.2010 за №
1262/18557).

Єдиний казначейський рахунок — це консолідований
рахунок, відкритий Казначейству України в Національному
банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків
у СЕП НБУ.

ЄКР об'єднує систему рахунків, що діють в єдиному
режимі та через які органи Казначейства проводять операції
за доходами та видатками бюджетів усіх рівнів відповідно
до закону про Державний бюджет України. Це дає мож-
ливість Казначейству України в режимі реального часу от-
римувати інформацію про рух та наявність коштів на ЄКР
як результат здійснення операцій на всіх його бюджетних
та не бюджетних рахунках.

Діючий у системі Казначейства порядок відкриття та
функціонування рахунків для обслуговування бюджетів, а
також розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
дозволяє сконцентрувати бюджетні кошти держави на цент-
ралізованому єдиному рахунку, проводити електронні
міжбанківські розрахунки у децентралізованому режимі та
відображати їх в обліковій системі казначейства на облас-
ному рівні.

Казначейство України використовує сьогодні 8-му
("4К") модель обслуговування кореспондентського рахун-
ку, яка поєднала можливості СЕП і системи термінових
переказів (СТП) коштів для управління ЄКР. Відповідно
до вимог Бюджетного кодексу України Казначейство Ук-
раїни за погодженням з Міністерством фінансів України
має право залучати на поворотній основі кошти єдиного
казначейського рахунку для покриття тимчасових касо-
вих розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду Ук-
раїни та для надання середньострокових позик місцевим
бюджетам. Обсяги тимчасових касових розривів місцевих
бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених ви-
датків загального фонду, в обов'язковому порядку покри-
ваються Казначейством України в межах поточного бюд-
жетного періоду, а тимчасові касові розриви Пенсійного
фонду України, пов'язані з виплатою пенсій, — у межах
фактичного дефіциту коштів на цю мету на договірних
умовах без нарахування відсотків за користування цими
коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточ-
ного бюджетного періоду (стаття 43 Бюджетного кодек-
су України).

Запровадження ЄКР, на який зараховуються усі до-
ходи, і з якого здійснюються всі наступні видатки бюд-
жетів, дає змогу зосередити державні кошти на корес-
пондентському рахунку Казначейства України. Наявність
на центральному рівні інформації про стан та рух бюд-
жетних коштів надає Міністерству фінансів України та
головним розпорядникам бюджетних коштів широкі
можливості для гнучкого маневрування фінансовими ре-
сурсами держави та оперативного контролю за спряму-
ванням бюджетних коштів. А відтак, володіти фінансо-
вими важелями регулювання економічної ситуації в дер-
жаві.

На казначейську систему виконання видаткової час-
тини бюджету, принциповою ознакою якої є здійснення
видатків розпорядників бюджетних коштів шляхом оп-
лати рахунків органами Державного казначейства, на
сьогодні переведено практично всі установи, що отри-
мують і використовують у своїй діяльності кошти дер-
жавного бюджету.

Проблема браку коштів, яка виникає перед державою
сьогодні, є і результатом їх неоптимального перерозподілу
замість загальноприйнятого у світі управління ресурсами,
що забезпечує здійснення видатків у межах асигнувань, ре-
ально передбачених бюджетом.

Міжнародну асоціацію казначейських служб створено
у 2006 році. Асоціація об'єднує представників казначейсь-
ких служб окремих країн Європи, Африки, Азії, Карибсь-
кого і Тихоокеанського басейнів та колишнього СРСР та
тісно співпрацює з такими міжнародними організаціями,
як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Організа-
ція економічного співробітництва і розвитку та Європейсь-
кий банк реконструкції та розвитку. Головною метою ство-
рення Асоціації є обмін досвідом роботи на багато та дво-
сторонньому рівнях, а також надання сприяння її членам у
впровадженні в національних казначействах нових форм
та методів діяльності у відповідності до існуючих міжна-
родних стандартів. Україна приєдналась до Асоціації у
2007 році.

Одними з найістотніших хиб здійснення бюджетного
процесу останніх років слід вважати невчасне прийняття
бюджетів, їх недостатню обгрунтованість, невиконання до-
хідної та видаткової частин бюджетів і т. ін., що зумовлюва-
ло прийняття рішень щодо скорочення витрачання коштів
на соціально-економічні програми після ухвалення відпові-
дних законів.

Необхідність подолання названих вад потребує вжит-
тя адекватних заходів щодо удосконалення управління
бюджетною сферою та поліпшення контролю як його не-
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від'ємної функції. У зв'язку з цим зростає нагальність ус-
відомлення ролі контролю як такого компонента управл-
іння бюджетним процесом, відсутність чи навіть ослаб-
лення якого призводить до руйнування бюджетної систе-
ми.

ВИСНОВКИ
У складних економічних умовах, напруженості в бюд-

жетній сфері й дефіцитності державного бюджету, стан
організаційної структури фінансової системи України не дає
змоги забезпечити вирішення питань, які виникають перед
ним. Насамперед це стосується забезпечення системного
бюджетного контролю як за надходженням коштів держав-
ного бюджету, так і за ефективним використанням коштів
їх розпорядниками.

Вирішити ці питання можливо шляхом створення ново-
го законодавства з регулювання та забезпечення ефектив-
ного управління коштами державного бюджету України,
підвищення оперативності та управління у надходженнях та
видатках у межах наявних обсягів фінансових ресурсів у
державному бюджеті.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Стан економіки України свідчить, що на сьо-
годнішній день вже немає часу для відкладення струк-
турно-інституційних реформ. Це стосується і державно-
го сектору економіки, частка якого у ВВП становить
37% [1]. Цілком зрозуміло, що масова приватизація не
призвела ні до економічного розвитку держави, ні до
наповнення бюджету. Тому до подолання чи принаймні
істотного зниження рівня корупції в Україні, попри
об'єктивну необхідність зменшення частки державної
власності, слід зосередити зусилля не на приватизації,
а на створенні оптимального і керованого держсекто-
ру, розвитку і модернізації життєздатних підприємств
державної форми власності. Розвиток економіки на
основі інноваційних і інформаційних технологій створює
потребу у керівниках нового типу, здатних забезпечити
як економічну ефективність державних підприємств, так
і виконання ними соціальних функцій. А оскільки на
урядовому рівні визнано, що за результатами оцінки
Мінекономрозвитку України управління державним май-
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ном близько 60 відсотків суб'єктів господарювання є
неефективним [2], то неминучою є ротація кадрового
складу керівників державних підприємств. Тому ак-
туальними питаннями є чітке визначення повноважень
органів виконавчої влади по звільненню з посади керів-
ників державних комерційних підприємств (надалі —
ДКП), встановлення оптимальних підстав та процедур
реалізації цих управлінських повноважень, удоскона-
лення нормативно-правового забезпечення та практи-
ки реалізації уповноваженими органами виконавчої вла-
ди повноважень по призначенню керівників державних
комерційних підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій, які стосують-
ся керівництва ДКП, показує, що вони присвячені пере-
важно дослідженню загальних питань правового статусу
директорів підприємств як суб'єктів трудових правовідно-
син, а також застосуванню контрактної форми трудового
договору з керівником підприємства. Серед останніх дос-
ліджень правового статусу керівника підприємства слід
назвати роботи А.П. Денисенка, К.А. Малиновської,
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Ю.В. Ісаєва, Д.В. Могили. Питання припинення трудових
відносин з керівником підприємства за трудовим законо-
давством України розглядав А.П. Денисенко [3].

Між тим, аналіз управлінських повноважень органів
виконавчої влади по звільненню керівників ДКП та поряд-
ку їх реалізації залишився поза увагою науковців.

ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Завданнями даної статті є комплексний аналіз управ-

лінських повноважень органів державної влади щодо
звільнення керівників державних комерційних
підприємств, підстав і порядку їх реалізації та надання
практичних рекомендацій по удосконаленню законодав-
ства у відповідній сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Оскільки визначальною особливістю статусу ДКП є те,
що воно засноване на державній власності, держава —
власник наділяє управлінськими повноваженнями щодо
підприємства, в тому числі і по призначенню і звільненню
керівників, органи виконавчої влади, уповноважені
здійснювати управління об'єктами державної власності, а
саме Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна
України, міністерства та інші центральні органи виконав-
чої влади, місцеві державні адміністрації.

Повноваження Кабінету Міністрів України (далі —
КМУ) по звільненню керівників державних підприємств у
законодавстві врегульовані суперечливо. Так, ч. 2 ст. 5
Закону України "Про управління об'єктами державної
власності" [4] не передбачає безпосередніх повноважень
щодо звільнення керівників державних підприємств, об-
межуючись лише повноваженнями щодо призначення ке-
рівників господарських структур, стосовно яких функції з
управління виконує КМУ. В даному випадку під госпо-
дарськими структурами маються на увазі державні хол-
дингові компанії, державні господарські об'єднання та інші
господарські організації, які є суб'єктами управління дер-
жавною власністю. Очевидно, що до них не відносяться
державні підприємства, в тому числі ДКП, оскільки вони
ст. 3 цього ж закону віднесені не до суб'єктів, а до об'єктів
управління. Крім того, норма ч. 2 ст. 5 не відповідає ч. 1 ст.
24 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" [5], яка
встановлює повноваження КМУ по звільненню керівників
державних підприємств. Відповідні повноваження по
звільненню з посад керівників державних підприємств,
функції з управління якими виконує КМУ, містить і поста-
нова КМУ від 11.04.2012 № 298 [6]. Отже, в даному випад-
ку має місце неузгодженість норм, яку необхідно усунути
шляхом внесення змін до ст. 5 Закону України "Про управ-
ління об'єктами державної власності", передбачивши у ній
повноваження КМУ по призначенню на посаду і звільнен-
ня з посад керівників державних підприємств. При цьому
у всіх згаданих статтях слід також передбачити повнова-
ження КМУ по розірванню контрактів з керівниками дер-
жавних підприємств, оскільки це одна із поширених підстав
для звільнення.

Повноваження Фонду Державного майна України, як
центрального органу виконавчої влади із спеціальним ста-
тусом, у Законі "Про управління об'єктами державної влас-

ності" визначені окремо. Серед повноважень Фонду, вста-
новлених ст. 7 Закону, немає призначення і звільнення
керівників державних підприємств, а також укладення і
розірвання з ними контрактів. Проте п. 2 ст. 5 Закону Ук-
раїни "Про Фонд державного майна України" [7] містить
повноваження по затвердженню та розірванню контрактів
з керівниками державних підприємств, функції з управлі-
ння майном яких передані Фонду державного майна Ук-
раїни. Цю невідповідність між нормами згаданих законів
теж слід усунути.

Виходячи з того, що найбільша кількість державних
підприємств, в тому числі і ДКП, знаходиться в управлінні
центральних органів виконавчої влади, важливим є опти-
мальне регулювання їх повноважень щодо керівників
підприємств. Згідно з п.4 ч.1 ст. 6 Закону України "Про
управління державною власністю" міністерства та інші
органи виконавчої влади (уповноважені органи управлін-
ня) мають повноваження по звільненню з посад керівників
державних підприємств та розірванню з ними контрактів.
У даному випадку мова йде про центральні та місцеві орга-
ни виконавчої влади, до сфери управління яких належать
відповідні державні підприємства.

Повноваження уповноважених органів управління пе-
редбачені також нормативно-правовими актами, які регу-
люють статус конкретних органів виконавчої влади.

Так, Закон України "Про центральні органи виконав-
чої влади" [8] встановлює, що функції по звільненню з
посад керівників державних підприємств за погодженням
з головами місцевих державних адміністрацій здійснюють
міністри або керівники інших центральних органів вико-
навчої влади, до сфери управління яких відносяться
відповідні підприємства. Проте закон не містить повнова-
жень центральних органів виконавчої влади по розірван-
ню контрактів з керівниками підприємств.

Повноваження місцевих державних адміністрацій (далі
— МДА) щодо державних підприємств передбачає ст. 36
Закону України "Про МДА" [9], яка встановлює повнова-
ження голів МДА по розірванню контрактів з керівниками
підприємств, що належать до сфери їх управління. При
цьому не вказується, що місцева державна адміністрація
в особі її голови реалізує повноваження по звільненню
керівника відповідного підприємства. Проте у випадку
розірвання контракту з керівником має бути видане роз-
порядження голови МДА про звільнення його з посади.
Також слід зауважити, що звільнення з посади може відбу-
ватися не тільки внаслідок розірвання контракту, а і з інших
підстав. Тому слід уточнити редакцію ст. 36, передбачив-
ши повноваження голів МДА по звільненню з посад керів-
ників державних підприємств, що належать до сфери їх
управління.

У випадках, коли органи виконавчої влади передають
функції з управління ДКП державним господарським
об'єднанням, державним холдинговим компаніям та іншим
державним господарським організаціям (далі — госпо-
дарські структури), то останнім делегуються і повноважен-
ня щодо керівників підприємств. Так, відповідно до п.1 ч.1
ст. 9 Закону "Про управління об'єктами державної влас-
ності" укладають контракти з керівниками державних
підприємств. Втім, повноважень по розірванню контрактів
з керівниками підприємств зазначений Закон не надає, що,
на нашу думку, є нелогічним. Отже, виходить, що госпо-
дарська структура може тільки укладати контракти з керів-
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никами ДКП, а от призначення їх на посаду та звільнення з
посади та розірвання контрактів здійснюється тим орга-
ном виконавчої влади, до сфери управління якого нале-
жить відповідне підприємство. Таким чином, органи вико-
навчої влади зберігають основні повноваження з вирішен-
ня кадрових питань щодо керівників державних під-
приємств-учасників господарських структур. У зв'язку з
цим слід зауважити, що стосовно державних підприємств
оборонно-промислового комплексу, які входять до Дер-
жавного концерну "Укроборонпром", законодавством пе-
редбачено реалізацію концерном повноважень з призна-
чення на посаду та звільнення з посади керівників
підприємств-учасників, укладення та розірвання з ними
контрактів [10].

Ефективність реалізації проаналізованих вище повно-
важень органів виконавчої влади по звільненню керівників
ДКП у значній мірі залежить від встановлення оптималь-
них підстав і процедур.

Процедури звільнення керівника ДКП з посади у за-
конодавстві врегульовані недостатньо і зводяться в основ-
ному до визначення органів та структурних підрозділів, які
готують і приймають відповідні рішення та погоджують
звільнення з посад керівників державних підприємств, або
взагалі на рівні нормативно-правових актів не врегульо-
вані.

Так, щодо підприємств, функції з управління якими
виконує КМУ, процедура розгляду подання про звільнен-
ня керівника встановлена відповідним Порядком, затвер-
дженим постановою КМУ від 11.04 2012 р. N 298 [6]. Вона
є досить загальною і полягає в наступному. Подання щодо
звільнення з посад керівників підприємств вноситься
Прем'єр-міністром України Кабінетові Міністрів України.
Відповідно до п. 10 Порядку у пропозиції щодо звільнен-
ня з посади обгрунтовуються причини неможливості пе-
ребування особи на займаній посаді. До подання додають-
ся документи, що безпосередньо стосуються справи, не-
вичерпний перелік яких встановлений Порядком. На
відміну від випадків призначення на посаду, п. 4 Порядку
не передбачає опрацювання подання і доданих до нього
документів підрозділом з питань кадрового забезпечення
Секретаріату Кабінету Міністрів України. Крім того, не пе-
редбачається присутності керівника, який звільняється з
посади, навіть якщо звільнення відбувається не за влас-
ним бажанням, а з інших причин. Також, якщо при призна-
ченні на посаду керівника підприємства ч. 3 ст. 23 Закону
"Про Кабінет Міністрів України" передбачено запрошен-
ня на засідання КМУ відповідного голови обласної дер-
жавної адміністрації, йому надається можливість вносити
пропозиції з обговорюваного питання, робити застережен-
ня, давати пояснення, то щодо випадків звільнення з по-
сад це не передбачено. Отже, звільнення з посади відбу-
вається тільки на підставі наданих документів, тобто зас-
тосовується документальний метод оцінки, що не завжди
дає можливість прийняти правильне рішення.

Що стосується порядку звільнення керівників ДКП
центральними та місцевими органами виконавчої влади,
то він в окремих випадках регулюється відповідними підза-
конними актами, а в інших нормативно-правове регулю-
вання процедурних питань відсутнє.

Так, відповідно до Наказу Міністерства культури і ту-
ризму України від 04.08.2005 р. № 507-к [11] процедурні
питання звільнення керівника підприємства, що належить

до сфери управління Міністерства, практично не врегуль-
овані. Зазначається лише, що голова державної служби
або керівник відповідного структурного підрозділу
міністерства зобов'язаний в установленому порядку у 10-
денний термін до закінчення контракту подати узгоджені
із заступником Міністра (відповідно до розподілу обо-
в'язків) пропозиції до кадрової служби Міністерства щодо
продовження чи припинення трудових відносин з Керів-
ником, у якого закінчується термін дії контракту, а саме:
укласти з ним новий контракт на певний термін чи звільни-
ти його у зв'язку із закінченням терміну дії контракту. У
разі припинення трудових відносин з Керівником, кадро-
ва служба Міністерства готує наказ про його звільнення
(наказ видається в день звільнення Керівника з відміткою
про вручення).

Чинне законодавство також передбачає [12] не-
обхідність погодження з Головою Ради Міністрів Автоном-
ної Республіки Крим(далі- РМ АРК), головами обласних
та районних державних адміністрацій звільнення з посад
керівників підприємств, установ, організацій, які зареєст-
ровані у відповідних адміністративно-територіальних оди-
ницях, і належать до сфери управління міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади. Процедура погод-
ження не розповсюджується на керівників державних
підприємств Збройних Сил та інших військових формувань
України, а також МВС України. З змісту Порядку випли-
ває, що надіслані центральним органом виконавчої влади
документи щодо погодження звільнення керівника
підприємства опрацьовуються апаратом РМ АРК або
відповідної місцевої державної адміністрації, після чого
пропозиції апарату і результати співбесіди з керівником
підприємства з Головою відповідного органу виконавчої
влади вносяться у картку за затвердженою формою, яка
не пізніше 14 днів надсилається до центрального органу
виконавчої влади. У разі погодження Головою місцевого
органу виконавчої влади звільнення керівника підприєм-
ства відповідний центральний орган виконавчої влади у 2-
денний строк видає наказ про звільнення, який протягом
5 днів надсилається у відповідний місцевий орган виконав-
чої влади. Слід зауважити, що Порядок не передбачає
регулювання процедурних питань у випадку, якщо місце-
вий орган виконавчої влади обгрунтовано відмовляється
погодити звільнення з посади керівника державного
підприємства. На нашу думку, необхідно внести зміни до
п. 7 Порядку, передбачивши необхідність вирішення пи-
тання про звільнення керівника у таких випадках Кабіне-
том Міністрів України, з викликом на засідання голови
відповідного місцевого органу виконавчої влади і керів-
ника підприємства.

На ефективність реалізації повноважень органів ви-
конавчої влади по звільненню керівників ДКП істотно впли-
ває визначення підстав звільнення, визначення яких обу-
мовлено особливостями його правового статусу. На жаль,
наше законодавство виходить із того, що керівник дер-
жавного підприємства (в тому числі ДКП) є найманим пра-
цівником, а це обумовлює ефективний захист його права
на працю трудовим законодавством, яке практично не
змінилося із радянських часів. Втім, змінилися суспільні
відносини, що відобразилося в інших нормативно-право-
вих актах. Дослідники слушно зауважують, що відносини
керівника підприємства з власником майна і з самим
підприємством є не тільки трудовими відносин, але й кор-
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поративними [13]. Втім, стосовно керівника ДКП у цих
відносинах існує також і виражений адміністративно-пра-
вовий елемент, оскільки в даному випадку йдеться про
реалізацію повноважень органів виконавчої влади. Певні
намагання вирішити питання захисту інтересів держави по
відношенню до керівників державних підприємств
здійснені шляхом введення контрактної форми трудово-
го договору, яка дозволяє органу виконавчої влади, до
сфери управління якого відноситься підприємство,
звільнити керівника підприємства не тільки на загальним
підставах передбачених Кодексом законів про працю Ук-
раїни, але й на підставах, передбачених у контракті [14].
Втім, невизначеність питання щодо характеру регулюван-
ня відносин уповноважених державою органів управлін-
ня і керівників підприємств, веде до неузгодженості норм
законодавства, в тому числі і зазначених у цій статті, на-
приклад, встановлення в одних випадках повноваження по
звільненню з посади і розірванню контракту, а в інших —
тільки одного з цих повноважень. Також загальна невирі-
шеність зазначеного питання зумовлює й існуючу практи-
ку видання на підставі наказу або розпорядження відпов-
ідного органу виконавчої влади про призначення на поса-
ду ще й наказу за місцем роботи керівника державного
підприємства, в якому фіксується дата початку роботи на
відповідній посаді [6; 14]. Не завжди однозначною у виз-
наченні характеру відносин "керівник — уповноважений
орган" є і судова практика. Так, зокрема, вирішуючи спра-
ви щодо звільнення КМУ з посад керівників підприємств,
суди в окремих рішеннях зазначають, що трудові відноси-
ни у керівника підприємства виникають не з КМУ, а з са-
мим підприємством. При цьому суди посилаються на те,
що саме на підприємствах "знаходились трудові книжки
позивачів, туди ж здавались лікарняні листки в разі тимча-
сової непрацездатності, там же сплачувалась заробітна
плата". На нашу думку, така мотивація є недостатньо пе-
реконливою, тому що, наприклад, контракт з керівником
підприємства, який є формою трудового договору, укла-
дається не підприємством, а органом виконавчої влади,
до сфери управління якого відноситься підприємство.
Отже, стороною трудового договору в даному випадку
виступає орган виконавчої влади. З іншого боку, визнан-
ня керівника підприємства найманим працівником, на якого
розповсюджуються норми застарілого трудового законо-
давства не відповідає сучасним економічним умовам. У
багатьох випадках, керівника, який не може виконати су-
часних завдань, які вимагаються часом, неможливо
звільнити, якщо він формально не порушує трудового за-
конодавства і умов контракту. Більше того, навіть якщо
щодо керівника порушено кримінальну справу, до тих пір,
поки його вина не встановлена вироком суду. Тому прак-
тика йде по шляху призначення тимчасово виконуючих
обов'язки керівника державного підприємства навіть на
вакантні посади без укладення контракту. Зокрема, як
слушно зазначає А.П. Денисенко, на державних і кому-
нальних підприємствах інститут випробування при прий-
нятті на роботу часто заміняють призначенням тимчасово
виконуючих обов'язки керівника без укладення контрак-
ту [3, c. 1]. Така практика є хибною і суперечить чинному
законодавству. Втім, законодавством і не дає можливості
по іншому вирішити питання практики. Тому, на нашу дум-
ку, слід запровадити на законодавчому рівні можливість
для органів виконавчої влади, уповноважених управляти

державним майном, звільняти керівників підприємств не-
залежно від вчинення останніми винних дій. Це дозволить
захистити інтереси держави у сфері управління держав-
ною власністю і забезпечити ДКП висококваліфіковани-
ми керівниками, здатними забезпечити ефективне управ-
ління підприємствами в сучасних умовах.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Повноваження щодо звільнення з посад керівників
ДКП, реалізують органи виконавчої влади, до сфери уп-
равління яких відносяться відповідні підприємства, а саме
Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна,
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади,
місцеві державні адміністрації.

Повноваження по звільненню керівників державних
підприємств у різних законодавчих актах врегульовані су-
перечливо. Тому слід привести норми законів, які регулю-
ють повноваження окремих органів виконавчої влади у
відповідність до ст. 6 Закону України "Про управління об-
'єктами державної власності".

Слід удосконалити процедури звільнення керівників
ДКП і його погодження відповідними органами виконав-
чої влади, передбачивши, зокрема, окрім винесення відпо-
відного рішення на підставі наданих документів, не-
обхідність особистої присутності керівника ДКП при ви-
несенні рішення.

Слід запровадити на законодавчому рівні можливість
для органів виконавчої влади, уповноважених управляти
державним майном, звільняти керівників підприємств не-
залежно від вчинення останніми винних дій. Перспектив-
ними напрямами подальших досліджень повноважень
органів виконавчої влади по звільненню керівників ДКП є
аналіз факторів ефективності реалізації цих повноважень.
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ВСТУП
Державна підтримка малого підприємництва у всіх еко-

номічно розвинених державах — це створення державою
організаційно-правових і фінансово-економічних умов для
розвитку підприємницьких структур. Державні програми
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ
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IMPROVING THE MECHANISM OF THE FORMATION OF PUBLIC POLICIES THAT SUPPORT
SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

Відмічено, що при здійснення органами виконавчої влади їх функцій складно виявити цільо-

вий характер цих заходів саме щодо розвитку малого бізнесу. Доведено, що реалізація заходів

єдиної державної регуляторної політики не може розглядатися як екстраординарна подія, тому

у разі недостатності засобів для цієї мети може бути здійснене збільшення сум бюджетних

коштів, призначених на зміст органів виконавчої влади. Запропоновано механізмом впровад-

ження проектів секторального дерегулювання вважати нормативне закріплення процедури їх

реалізації. Зокрема повинен бути нормативно визначений порядок розробки пропозицій щодо

внесення змін і доповнень до законодавства, і винесення їх на розгляд компетентним органам

державної влади. Затвердження такого нормативно-правового акту підвищить рівень впровад-

ження і надасть необхідну легітимність пропозиціям.

Стверджено, що до інструментів, якими володіють центральні органи виконавчої влади та які

ефективно можуть бути застосовані в заходах щодо реалізації Національної Програми слід

віднести: створення окремих загальнодержавних установ, які належать до інфраструктури роз-

витку малого бізнесу; створення загальнодержавних інформаційних мереж; проведення моні-

торингу розвитку інфраструктури підтримки малого бізнесу; проведення методичних і органі-

заційних заходів по забезпеченню регіональної та місцевої влади методичними матеріалами

щодо розвитку інфраструктури малого бізнесу.

It is noted that when the executive authorities of their functions is difficult to identify those measures

targeted specifically at small business development. We prove that the implementation of the single

measures of regulatory policy can not be considered as an extraordinary event , so in case of lack of

funds for this purpose can be achieved increasing amounts of budget funds earmarked for the content

of the executive branch. A mechanism for the implementation of projects of sector deregulation

considered the statutory procedures for their implementation. In particular , there must be a certain

normative order of proposals for amendments and additions to the law, and make them to the

competent authorities . Adoption of such a legal act will increase the level of implementation and will

provide the necessary legitimacy offers.

Approved that the instruments held by central authorities and which can be applied effectively in

measures to implement the national program include: the establishment of separate national

institutions that belong to the infrastructure for small businesses, the creation of national information

networks, monitoring the development of infrastructure to support small business, conducting

methodological and organizational measures to ensure regional and local authorities teaching

materials on the development of infrastructure of small businesses.

Ключові слова: механізм формування державної політики, підтримка розвитку малого підприємництва, інфра-
структура малого бізнесу.

Key words: the mechanism of the formation of public policy, support of small business infrastructure small business.

фінансової допомоги малому бізнесу повинні враховувати
стан бюджетної, кредитно-фінансової системи, соціально-
політичний рівень населення для ефективного і своєчасно-
го прямого і непрямого впливу на розвиток підприємницт-
ва.
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В останні роки в Україні спостерігається тенденція до
уповільнення темпів зростання кількості малих підприємств
і чисельності зайнятих на них, зберігаються диспропорції у
їх територіальній структурі, зменшується частка малого
підприємництва у загальнодержавних обсягах виробницт-
ва, погіршуються інші якісні параметри його розвитку. Все
це свідчить про недостатню дієвість заходів державної
підтримки малого підприємництва і необхідність її рефор-
мування як на державному, так і на регіональному рівнях,
де і реалізується така підтримка. Зазначені обставини обу-
мовлюють особливу актуальність для української економі-
чної науки дослідження регулятивних проблем формуван-
ня ефективної державної політики підтримки розвитку ма-
лого підприємництва.

На сьогоднішній день багатоаспектні проблеми держав-
ної підтримки розвитку малого підприємництва досліджу-
ють у своїх працях таких українських науковців, як: Я. Бер-
суцький, З. Варналій, Л. Воротіна, В. Геєць, А. Дєгтяр,
М. Долішній, В. Колот, І. Комарницький, Т. Кондратюк, М. Ко-
рецький, В. Кредісов, О. Кужель, О. Кузьмін, О. Лебединсь-
ка, О. Мордвінов, А. Пасхавер, С. Покропивний та ін. Серед
зарубіжних учених необхідно відзначити роботи Дж. Кей-
нса, Д. Рікардо, Ж. Сея, А. Сміта, Й. Шумпетера та ін.

Проте, незважаючи на цінність проведених дослід-
жень, окремі проблеми державної підтримки розвитку ма-
лого підприємництва залишились не вирішеними. Так, по-
требують подальшого дослідження аспекти реалізації
підприємницької функції в умовах розвинутої ринкової
економіки, не визначено вплив існуючих регуляторних
бар'єрів на розвиток малого підприємництва. Недостатньо
розробленими залишаються й питання формування
цілісної системи державної підтримки розвитку малого
підприємництва, методологічних засад і методичних ас-
пектів створення децентралізованої системи управління
малим підприємництвом.

РЕЗУЛЬТАТИ
На різних етапах розвитку нашої держави по-різному

будувалася державна політика розвитку малого бізнесу.
Результати дослідження дозволяють обгрунтувати механізм
підтримки розвитку малого підприємництва з визначенням
основних елементів державної політики.

Першим елементом є удосконалення нормативно-пра-
вової бази у сфері підприємницької діяльності. Першим кри-
терієм визначення нормативно-правових актів як пріоритет-
них для розробки і впровадження є критерій відповідності
нормативно-правових актів іншим основним напрямам На-
ціональної Програми.

Другим критерієм визначення нормативно-правових
актів, як пріоритетних для розробки і впровадження є коре-
ляція з іншими реформами, які здійснюються в державі (ад-
міністративна реформа, податкова реформа, бюджетна ре-
форма, реформа місцевого самоврядування тощо).

Об'єднання двох вищезазначених критеріїв може забез-
печити високий рівень виконання відповідних заходів, а
саме, ухвалення найбільш актуальних і ефективних для ма-
лого бізнесу нормативно-правових актів.

Таким чином, доцільно не просто поліпшення ситуації,
а здійснити якісний революційний прорив в цьому напрямі.
Зусилля всіх гілок влади щодо розвитку підприємництва в
Україні слід підсилити багато разів. Верховна Рада винна,
врешті-решт, кардинально виправити ситуацію щодо зако-
нодавчого регулювання цієї сфери. До теперішнього часу
відсутня більшість необхідних малому і середньому бізнесу
законів. Виконавчій владі слід припинити стрімку бюрок-
ратично-нормативну діяльність, часткове втручання в спра-
ви підприємців. Об'єднанням підприємців доцільно переда-
ти частину державних регуляторних функцій. Було б не зай-
вим також забезпечити їх обов'язкову участь у попередній

експертизі правових і нормативних актів, які стосуються
питань регулювання діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності.

Другим елементом є формування єдиної державної ре-
гуляторної політики у сфері підприємницької діяльності. Під
єдиною державною регуляторною політикою у сфері
підприємницької діяльності розуміється діяльність, направ-
лена на досягнення оптимального регулювання державою
підприємницької діяльності, усунення правових, економіч-
них і адміністративних перешкод в реалізації права на
підприємницьку діяльність [1].

Проте аналіз попередніх програм розвитку малого
бізнесу свідчить про те, що в них все ж таки були запла-
новані окремі заходи щодо реалізації державної регуля-
торної політики у сфері підприємницької діяльності, го-
ловним чином як заходи щодо удосконалення норматив-
но-правової бази у сфері підприємницької діяльності. При
аналізі здійснення органами виконавчої влади їх функцій
складно виявити цільовий характер певних заходів саме
щодо розвитку малого бізнесу, тобто, підтвердити або
визначити їх спрямованість на забезпечення має рацію і
законних інтересів саме суб'єктів малого бізнесу. Здійс-
нення функцій органів виконавчої влади забезпечується
за рахунок фінансування з державного бюджету. Реалі-
зація заходів єдиної державної регуляторної політики не
може розглядатися як екстраординарна подія, тому у разі
недостатності засобів для цієї мети може бути здійснене
збільшення сум бюджетних коштів, призначених на зміст
органів виконавчої влади, або, що прийнятніше, оптимі-
зація використання вже певного розміру бюджетного
змісту, а ніяк не "вписування" цих функцій в ту або іншу
Програму, яка за своєю логікою і ідеологією повинна ви-
конуватися за рахунок того ж самого державного бюд-
жету.

Вважаємо, що механізмом впровадження проектів сек-
торального дерегулювання є нормативне закріплення про-
цедури їх реалізації. Зокрема повинен бути нормативно
визначений порядок розробки пропозицій щодо внесення
змін і доповнень до законодавства, і винесення їх на розг-
ляд компетентним органам державної влади. Затверджен-
ня такого нормативно-правового акту підвищить рівень
впровадження і надасть необхідну легітимність пропози-
ціям.

Наступним елементом має бути активізація фінансово-
кредитної і інвестиційної підтримки малого бізнесу. Побу-
дова ефективної фінансово-кредитної системи, яка б доз-
волила суб'єктам малого бізнесу мати доступ до фінансо-
вих ресурсів, визначалася як один з головних напрямів всіх
попередніх Програм [2]. Слід зазначити, що впродовж де-
сятиліття підхід до ідеології фінансово-кредитної підтрим-
ки малого бізнесу в країні мінявся.

Тенденція до використання бюджетних коштів і засобів
інноваційного фонду безпосередньо для пільгового креди-
тування підприємницьких структур породжувала непрозо-
ру систему, по якій обмежені засоби розподілялися серед
обмеженої кількості суб'єктів. Особливо ідеологічно небез-
печним це було через те, що таке неефективне використан-
ня бюджетних коштів, тобто суспільних ресурсів, відбува-
лося в той час, коли кількість суб'єктів підприємницької
діяльності ще зростала за інерцією зародження приватного
підприємництва і економічної лібералізації, а такий підхід
піднімав конкуренцію і не тільки не задовольняв зростаю-
чих потреб у фінансових ресурсах, але і приводив до публі-
чних скандалів і корупції.

Певні зміни в підходах відбулися вже в наступній Кон-
цепції, в якій акцент було перенесений на створення умов
для розвитку перспективних фінансових інструментів, роз-
виток таких установ як суспільства взаємного кредитування
і пошук інших форм кредитування, ніж банківське.
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Наступні зміни в ідеології фінансово-кредитної підтрим-
ки малого бізнесу можна прослідкувати в Програмі 1997. У
Програмі 1997 ще не було заходів, які б реально і дієво мог-
ли вплинути на створення нової системи кредитно-фінансо-
вої підтримки малого бізнесу. Проте можна відзначити, що
в Програмі 1997 був визначений один з пріоритетів кредит-
но-фінансової підтримки, який є актуальним і зараз, — га-
рантування кредитів.

Розвиток розгалуженої і сучасної системи кредитно-
фінансової підтримки повинен проходити поетапно. По ек-
спертних оцінках, істотними проблемами в кредитно-
фінансовій сфері для суб'єктів малого бізнесу в Україні
є: відсутність майна, яке може бути прийняте як ліквідна
застава для забезпечення гарантій повернення кредиту;
складна процедура отримання банківського кредиту, ве-
ликі терміни ухвалення рішень про надання кредитів
(відповідно нормативним вимогам НБУ); регулярна потре-
ба в малих кредитах для поповнення оборотних коштів;
потреба у фінансових ресурсах для початку власної спра-
ви.

Саме на подолання всіх цих проблем повинні бути на-
правлені заходи Національної Програми сприяння розвит-
ку малого підприємництва в Україні.

Аналіз реального стану справ в даній сфері свідчить
про те, що існуючі форми державної підтримки малого
бізнесу або практично не використовуються або пов'я-
зані з масовими порушеннями. Мізерні засоби, перед-
бачені на виконання Національної програми сприяння
розвитку малого підприємництва в державному бюджеті,
так і не використовувалися за призначенням (детальні-
ше це питання буде розглянуто далі). Діяльність Украї-
нського фонду підтримки підприємництва можна визна-
ти неефективною. Цікаво, чи знають підприємці, як ви-
користовувалися його засоби в попередні роки? Це пи-
тання не риторичне. Мова йде про десятках мільйонів
гривень, дарованих невеликій групі підприємців. Саме
дарованих, оскільки тут працювала своєрідна схема. На
початку видавався кредит, що з часом перетворюється
на безпроцентну, а врешті-решт на безповоротну фінан-
сову допомогу. Логічне питання: чи не переплутав хтось
державну казну з власною кишенею, коли так вільно їй
розпоряджався? Фонду слід все-таки оповістити резуль-
тати своєї попередньої діяльності і прозоро працювати
далі.

Не краще положення справ і в спеціалізованій кредито-
во-гарантійній установі по підтримці малого і середнього
підприємництва. Вже протягом трьох років ні уряд, ні
відповідні міністерства і відомства не можуть запустити цей
ефективний в інших країнах механізм підтримки малого
бізнесу .

Парадоксально, але українські кредитні установи за-
цікавлені в кредитуванні малого бізнесу значно менше, ніж
іноземні. В Україні ефективно і практично без проблем
щодо повернення позик у сфері мікрокредитування пра-
цює цілий ряд німецьких і американських приватних фондів
і банків. Українські банки і небанківські інститути за
рідкісним виключенням не поспішають переймати цей
досвід. Слід негайно розробити спеціальну програму кре-
дитної підтримки малого бізнесу з боку Національного
банку України.

Тому слід розуміти, що заходи, направлені на розвиток
мережі фондів підтримки підприємництва, не є заходами
безпосередньо кредитно-фінансової підтримки підприєм-
ництва, а стосуються більше поліпшення системи фінансу-
вання всіх заходів Національної Програми і Регіональних
Програм розвитку малого підприємництва.

Наступний елемент — сприяння створенню інфрас-
труктури розвитку малого бізнесу. Створенню і зрос-
танню інфраструктури розвитку малого бізнесу відво-

дилася увага на всіх етапах реалізації державної полі-
тики сприяння розвитку малого підприємництва [3]. Але
на різних етапах ставилися різні поточні завдання і виз-
началися різні пріоритети щодо тих елементів інфраст-
руктури, розвиток яких вимагав найбільшого сприян-
ня.

Можна констатувати, що сприяння подальшому створен-
ню і розвитку інфраструктури підтримки малого бізнесу і
сьогодні залишається важливим пріоритетом Національної
Програми сприяння розвитку малого підприємництва в Ук-
раїні.

Сьогодні до основних елементів інфраструктури мож-
на віднести:

— бізнес-центри — консультаційно-інформаційні уста-
нови, які надають широкий перелік послуг таких, як тренінг-
курси з дисциплін, що найбільш необхідних для ведення
бізнесу, індивідуальні консультації, допомога в бізнес-пла-
нування, надання доступу до правових баз даних, пошук
партнерів тощо;

— бізнес-інкубатори — установи, створені з метою на-
дання новоутвореним малим підприємствам та початкуючим
підприємцям приміщень на пільгових умовах, надання по-
слуг з ведення обліку, використання загальною оргтехнікою;

— консалтингові та юридичні фірми.
Як наголошується в рекомендаціях Організації еконо-

мічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), сприяння ство-
ренню інфраструктури в першу чергу є завданням місцевої
влади. У місцевої влади в наявності є досить широкий діа-
пазон інструментів, які можуть сприяти розвитку інфраст-
руктури, зокрема:

— створення і пряме фінансування певних установ
інфраструктури;

— участь у створенні установ інфраструктури;
— соціальне замовлення;
— ваучерні програми (субсидування певного круга

суб'єктів малого бізнесу, не здатних сплатити повну ринко-
ву ціну тренинговых або освітніх курсів);

— пільги щодо оренди комунального майна.
Вважаємо, що основними інструментами сприяння

створенню інфраструктури повинні бути інструменти, які
не створюють конкуренцію на цьому ринку. Наприклад,
таким інструментом може бути субсидування певних груп
суб'єктів малого бізнесу для отримання послуг від інфрас-
труктури. Але для того, щоб система працювала, треба
вирішити немало організаційних питань і розробити мето-
дологію.

Усі інструменти сприяння створенню інфраструкту-
ри можуть бути реалізовані і реалізуються в межах ре-
гіональних і місцевих програм підтримки малого бізне-
су.

Виникає питання щодо інструментів, якими володіють
центральні органи виконавчої влади і які ефективно мо-
жуть бути застосовані в заходах щодо реалізації Націо-
нальної Програми. Зокрема, до таких інструментів відно-
сять:

1) створення окремих загальнодержавних установ, які
належать до інфраструктури розвитку малого бізнесу;

2) створення загальнодержавних інформаційних мереж;
3) проведення моніторингу розвитку інфраструктури

підтримки малого бізнесу;
4) проведення методичних і організаційних мерів по

забезпеченню регіональної і місцевої влади методичними
матеріалами щодо розвитку інфраструктури малого бізне-
су.

Отже, при підготовці заходів щодо реалізації Національ-
ної Програми на подальші періоди доцільно базуватися на
другому, третьому і четвертому вищезазначених підходах.
Перший інструмент є вельми дорогим і малоефективним в
умовах нашої держави, яка велика по території і має значні
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регіональні відмінності в рівнях розвитку інфраструктури
малого бізнесу.

Окремо слід наголосити на впровадженні регіональ-
ної політики підтримки розвитку малого підприємництва.
Місцева влада та підприємці виступають взаємно за-
цікавленими партнерами. Тому розвиток підприємництва
саме на місцевому рівні є ключовим напрямом державної
політики сприяння розвитку малого бізнесу. Реалізація цієї
діяльності також здійснюється через регіональні і місцеві
програми підтримки малого бізнесу. Слід чітко розрізня-
ти, які саме заходи можуть здійснюватися в рамках регіо-
нальних і місцевих програм підтримки розвитку малого
бізнесу, а які можуть бути предметом Національної Про-
грами.

До ефективних інструментів органів влади місцево-
го рівня щодо сприяння розвитку малого бізнесу відно-
сять:

— усунення адміністративних бар'єрів шляхом:
— спрощення процедур надання приміщень в оренду;
— упорядковування процедур надання дозвільних до-

кументів необхідних для початку діяльності;
— встановлення прозорого і справедливого порядку

отримання дозволу на розміщення малих архітектурних
форм;

— встановлення пільг щодо оренди комунального май-
на;

— встановлення нижчих ставок місцевих податків і
зборів;

— створення місцевих фондів гарантування кредитів;
— розповсюдження інформації про комунальне майно,

яке може здаватися в оренду і тендери на виконання замов-
лень місцевій владі;

— гарантія залучення малих підприємств до участі в тен-
дерах на виконання замовлень місцевій владі.

З погляду на зазначене, можливості місцевої влади для
розвитку малого бізнесу вельми широкі.

Нами доведено, що механізмом державної підтримки
малого підприємництва з боку органів влади центрального
рівня можуть бути наступні:

— створення програми грантів, які б надавалися за ра-
хунок засобів державного бюджету органам місцевого са-
моврядування на конкурсних основах на реалізацію певних
проектів щодо розвитку малого бізнесу на місцевому рівні.
До таких проектів можна віднести ряд істотних вимог для
стимулювання активності по підтримці малого бізнесу по
певних пріоритетних напрямах;

— забезпечення взаємної координації і інформаційного
обміну між різними регіонами і містами України щодо дос-
віду в справі розвитку малого бізнесу, забезпечення міжна-
родних контактів місцевих властей України і інших держав;

— здійснення методологічних розробок і надання ме-
тодологічній допомозі місцевим властям щодо інструментів
сприяння розвитку малого бізнесу.

При дослідженні стану розвитку малого підприємницт-
ва в різних регіонах, на нашу думку, бажано формувати за-
ходи щодо реалізації Національної Програми сприяння роз-
витку малого підприємництва в Україні по основному напря-
му "Впровадження регіональної політики сприяння розвит-
ку малого підприємництва" з урахуванням всіх визначених
вище підходів.

Для забезпечення стабільного фінансування Заходів
усе ще не створено достатніх умов, тому в цьому напрямі
також треба направляти свою діяльність всім учасникам
процесу підготовки, виконання і оцінки ефективності За-
ходів.

Державна політика підтримки розвитку малого під-
приємництва на мікрорівні (рівень підприємства) повинна
здійснюватися впродовж всього періоду діяльності підприє-
мства — від створення до його ліквідації.

У період відкриття і  ліквідації підприємства важ-
ливо мати уявлення не тільки про перелік необхідних
для цього документів, умови ліцензування видів діяль-
ності, розрахунку з кредиторами, а і знати норматив-
ний термін, впродовж якого аудиторська фірма, яка
прямує податковою інспекцією для перевірки, здій-
снить цю перевірку і видасть необхідні для ліквідації
документи.

У період функціонування підприємства доцільне орга-
нізаційно-правове і фінансово-економічне регулювання його
діяльності за допомогою антимонопольного законодавства,
податкових, фінансових і кредитних заходів, цінової по-
літики, вдосконалення місцевого законодавства щодо під-
тримки малого бізнесу.

ВИСНОВКИ
У результаті аналізу державної політика підтримки

розвитку малого підприємництва, можна виділити на-
ступні чинники, які можуть швидко змінити ситуацію в
даній сфері:

— лібералізація підприємницької діяльності в Ук-
раїні;

— прозоре і стабільне юридичне середовище, щодо
питань бізнесу. Для бізнесу не так страшно, що законодав-
ство недосконало, — набагато гірше, що воно має подвійне
трактування і при цьому постійно змінюється;

— термінова і принципова зміна ролі держави і дер-
жавних установ в життєдіяльності суспільства, раніше
всього бізнесу, тобто необхідна адміністративна рефор-
ма;

— податкова політика, яка повинна стимулювати роз-
виток малого бізнесу в Україні. Окрім введення єдиного
податку, як позитивного кроку, всі інші дії можна оцінити
негативно. Зміна бази оподаткування (наприклад, у випад-
ку, зниження, податку на прибуток з 25% до 20%) карди-
нально не змінить ситуацію для малих підприємств, тому що,
як і раніше, підприємець не зможе віднести свої витрати на
собівартість;

— контроль за діяльністю влади і державних установ з
боку суспільства.
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