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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

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

Високий рівень геоекономічного потенціалу Ук!

раїни надає реальні можливості для перетворення

нашої країни в активного й рівноправного суб'єкта

світогосподарської системи. Необхідною умовою та!

кого перетворення виступає модернізація економі!

ки, що покликана забезпечити стабільність розвит!

ку та можливість ефективного для України входжен!

ня до системи міжнародних економічних відносин.

Одночасно експонентне прискорення технологічно!

го розвитку, робить парадигму модернізації інварі!

УДК 330.3

О. Є. Бавико,
д. е. н., професор кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний
університет економіки і торгівлі імені Михайла ТуганCБарановського, м. Крівий Ріг

ІНВАРІАНТНІСТЬ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО ВЕКТОРУ
РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

A. Bavyko,
doctor of economic sciences, professor of the department of marketing and management,
Donetsk national university of economics and trade named after Mykhayilo Tugan(Baranowski, Kryvyi Rih

MODERNIZATION AS INVARIANT VECTOR OF NATIONAL ECONOMY DEVELOPMENT

Метою представленого дослідження є визначення онтологічних та конструкційних характе�
ристик процесів соціально�економічного розвитку та модернізації на рівні загальнотеоретич�
них концепцій. Екстраполяція відповідних положень на практику управління економічним роз�
витком дозволить більш чітко визначити умови, за яких модернізація національної економіки
набуватиме окрім декларативного характеру, ще й ознак соціально�економічної ефективності.
За результатами дослідження обгрунтовано положення про те, що процес соціально�економі�
чного розвитку в цілому набув ознак модернізації. Механізм цього процесу поєднує в собі ста�
діальні характеристики циклічного підходу, прогресивну визначеність лінійного, а також орга�
нізаційну дивергенцію та флуктуаційно детерміновану багатовекторність синергетики. Це дає
підстави визначити його архітектоніку у вигляді спіральної моделі, за якої розвиток соціально�
економічних систем представляється як багаторівневий прогресивний процес виникнення но�
вих форм організації на основі попередніх, які закінчили свій функціональний цикл.

The aim of the present study is to determine the ontological and structural characteristics of the
processes of socio�economic development and modernization at the level of general concepts.
Extrapolation of the relevant provisions on the management practices of economic development,
will more clearly define the conditions under which the modernization of the national economy will
gain except declarative character, also signs of social and economic efficiency. The study
substantiates the position that the process of social and economic development in general acquired
signs of modernization. The mechanism of this process combines the characteristics of stages cyclical
approach, progressive determination of linear and organizational divergence and fluctuation
deterministic multi synergy. This allows us to define its architecture as spiral model, in which,
development of social and economic systems represented as a multilevel progressive process of
new forms of organization based on past who have completed their functional cycle.

Ключові слова: розвиток, модернізація, синергетика, антропний принцип, економічна система, меха�

нізми розвитку, моделі розвитку, прогрес.

Key words: development, modernization, synergy, anthropic principle, the economic system, mechanisms of

development, models of progress.

антним вектором розвитку для всіх національних еко!

номік.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сучасна наука базується на онтологічних характе!

ристиках процесів світосприйняття, що були визначені

у межах антропного принципу Б. Картера [1, с. 369—

370]. Зміст та механізми здійснення модернізації націо!

нальної економіки складають предметне поле до!

сліджень великої кількості вітчизняних науковців: О.С.

Бабаніна, Я.В. Белінської, З.С. Варналія, В.М. Гейця,

А.А. Гриценко, М.І. Долішнього, Я.А. Жаліло, А.Ф. Мель!

ника, А.І. Мокія, О.Ф. Новікової, Д.С. Покришки, Л.І. Фе!

дулової, А.А. Чухно та багатьох інших дослідників.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою представленого дослідження є визначення

онтологічних та конструкційних характеристик процесів

соціально!економічного розвитку та модернізації на

рівні загальнотеоретичних концепцій. Екстраполяція

відповідних положень на практику управління економі!

чним розвитком, дозволить більш чітко визначити умо!

ви, за яких модернізація національної економіки набу!

ватиме окрім декларативного характеру, ще й ознак

соціально!економічної ефективності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Модернізацію необхідно розглядати як невід'ємну ха!

рактеристику сучасного соціально!економічного розвитку

або його різновид. Тому для визначення сутності, теоре!

тичного й прикладного змісту поняття "модернізація", не!

обхідно звернутись до онтології вихідного — "розвиток".

Аналіз наукової та повсякденної ментальності вка!

зує на те, що буття соціальних підсистем, у тому числі й

економічного простору, іманентно пов'язується з пара!

дигмою постійного розвитку. Відповідна специфіка

людського світосприйняття детермінується, з одного

боку, історією інтелектуального освоєння навколиш!

нього світу, який характеризується зовнішньою гранич!

ною мінливістю та плинністю процесів, а з іншого — си!

стемною організацією інтелектуальної діяльності, у ме!

жах якої взаємодія з навколишнім світом спирається на

апріорні, формально!логічні уявлення про причинно!на!

слідкові взаємозв'язки та циклічність всіх процесів.

Антропний принцип надає взаємозв'язкові людини і

Всесвіту онтологічного змісту і, як наслідок, об'єктивує

наші уявлення щодо просторово!часової організації, не!

скінченного руху матерії (у тому числі соціальної) та гра!

ничної мінливості навколишнього світу. Рух фізичних

об'єктів, який виражається у зміні їхнього положення у

просторі і часі, є базовим елементом більш складного

процесу — формування систем взаємодіючих та взаємо!

залежних елементів, який знаходить своє семантичне

відображення у понятті "розвиток". У межах цього про!

цесу кількісні зміни призводять до якісних змін у харак!

теристиках систем взаємодіючих елементів. Екстраполя!

ція руху і розвитку на соціально!економічну дійсність

вимагає конкретизації відповідних детермінант. Якщо

фізичний розвиток розглядається у межах понять: маса,

сила, імпульс, енергія, силове поле, то соціально!еконо!

мічний, є більш складним процесом, який обумовлюєть!

ся одночасно факторами зовнішнього середовища (об!

меженість ресурсів, географічний детермінізм, світовий

порядок, глобалізація) та біосоціальною природою лю!

дини (фізіологічні потреби, свідомість та інтелект — вищі

форми відображення та пізнання дійсності, егоцентризм,

постійний зріст потреб, моральний імператив, соціальна

обумовленість розвитку особистості).

Категоріальні ознаки поняття "розвиток" відобра!

жаються в сукупності його загальних закономірностей,

функціональних цілей та векторів спрямування, як по!

казано на рисунку 1.

Конструкційні аспекти розвитку відображаються у

його моделях. Відносно соціально!економічного роз!

витку можна виокремити два найбільш поширені у нау!

ковій практиці концептуальні підходи до моделювання:

циклічний та лінійний. У межах першого підходу модель

соціально!економічного розвитку базується на уявлен!

нях про загальну повторюваність всіх процесів. За відпо!

відної логіки, внутрішня динаміка соціальноекономіч!

них систем запрограмована рухатись по замкненому

колу від виникнення до розпаду. Зазначена модель має

великий дескриптивний потенціал, за допомогою якого

дослідники намагалися віднайти певний порядок, влас!

ний ритм, закономірності та зміст у хаосі соціально!еко!

номічного розвитку за аналогією із кругообігом речо!

вин у природі, біологічними циклами і т.д. Уявлення про

циклічний характер розвитку знайшли своє відображен!

ня ще у працях Платона і Полібія, які висунули теорію

кругообігу форм соціально!економічної організації.
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Рис. 1. Категоріальні ознаки поняття "розвиток"



7

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Розвиток циклічної моделі відбувався у XIX—XX ст. у

межах концепцій культурно!історичних типів М. Да!

нілевського, кругообігу локальних культур!цивілізацій

О. Шпенглера, А. Тойнбі, А. Вебера [2; 3].

Лінійна модель розвитку базується на теорії загаль!

ного прогресу, в межах якої, всі соціально!економічні

системи знаходяться у стані поступального руху від при!

мітивних до найскладніших форм і видів організації. У

рамках лінійної концепції розвитку виділяються два на!

прями: еволюційний та формаційний.

Соціально!економічні наслідки розвитку мають

складний, часто діалектичний зміст. Перехід на більш

високий рівень організації та виробництва детермінуєть!

ся результатами розвитку у межах попереднього етапу,

але такий перехід обов'язково передбачає руйнування

або докорінну трансформацію існуючих організаційних

структур та механізмів. Одночасно кумулятивність роз!

витку спричиняє включення результатів попередньої

стадії до наступної. Таким чином, джерелом соціально!

економічного розвитку виступає діалектична єдність і

взаємодія протилежностей, основою відповідного ме!

ханізму — взаємний перехід кількісних та якісних змін,

а спрямованість розвитку і характер взаємозв'язку його

етапів визначаються специфікою стадії біфуркації. На

цій стадії розвитку відбуваються два процеси. По!пер!

ше, безпосередній перехід до нових форм організа!

ції — заперечення старого. По!друге, збереження час!

тини базових характеристик, які були сформовані на по!

передніх етапах розвитку та їхня екстраполяція в нові

умови. Важливо зазначити, що процес біфуркації роз!

криває також особливості взаємозв'язку форми і змісту.

Якщо в процесі розвитку зміна змісту випереджає зміну

форми, то стара форма перетворюється на гальмо роз!

витку змісту, що призводить до його деформації.

Розвиток сучасного знання про оточуючий світ

відбувається під впливом постнекласиної науки та однієї

з основних її складових — синергетики, яку визнача!

ють як теорію самоорганізації складних систем. Основні

принципи синергетичної концепції соціально!економіч!

ного розвитку розвиваються в роботах І. Прігожина,

І. Стенгерс, Ф. Броделя, І. Валлерстайна, В. Василько!

вої, О. Панаріна, Ю. Семенова, Ю. Яковця [4; 5].

Представники синергетичної концепції розвитку, ви!

ходять з твердження про відкритість соціально!економ!

ічних систем та їх взаємний вплив. Розглядаючи людство

в цілому, як суперсистему та базуючись на принципах

синергетики, вони обгрунтовують відповідний механізм

розвитку, який передбачає детермінуючий вплив флук!

туацій — випадкових відхилень. У динамічно стабільних

і адаптивних системах флуктуації зазвичай пригнічують!

ся за рахунок зворотних негативних зв'язків, збережен!

ня структури і рівноважного стану системи. Але в більш

складних відкритих соціально!економічних системах,

завдяки зовнішнім впливам й посиленню нерівноваж!

ності, відхилення згодом зростають, накопичуються, вик!

ликають ефект колективної поведінки елементів і підси!

стем і, зрештою, приводять до "розхитування" існуючо!

го порядку й через відносно короткочасний хаотичний

стан системи приводять або до руйнування колишньої

структури, або до виникнення нового порядку. Зазначе!

ний механізм передбачає відсутність загальної лінійності

розвитку окремих соціально!економічних систем, абсо!

лютизує дивергенцію та індивідуалізацію національного

соціально!економічного розвитку. На підтвердження

адекватності своєї моделі представники синергетичної

концепції приводять приклади розвитку сучасних країн

Азіатсько!Тихоокеанського регіону [6].

Узагальнюючи вихідні умови та механізми сучасного

процесу соціально!економічного розвитку, можна прийти

до висновку, що він поєднує в собі стадіальні характерис!

тики циклічного підходу, прогресивну визначеність лінійно!

го, а також організаційну дивергенцію та флуктуаційно

детерміновану багатовекторність синергетики. Це дає

підстави визначити його архітектоніку у вигляді спіраль!

ної моделі, за якої розвиток соціально!економічних сис!

тем представляється як багаторівневий прогресивний про!

цес виникнення нових форм організації на основі попе!

редніх, які закінчили свій функціональний цикл.

В узагальненому вигляді процес соціально!економі!

чного розвитку представляє собою взаємодію соціальних

підсистем, що детермінується внутрішніми протиріччями

та зовнішніми впливами. Роль процесора в соціально!

економічному розвиткові належить економічній системі,

специфіка якої знаходить своє відображення в рівні тех!

ніко!економічного розвитку та моделях розподілу, спо!

живання й накопичення благ, що відображає основну

мету розвитку. Модель розвитку людської особистості і

культури знаходиться у сфері безпосереднього впливу

економічної системи, одночасно, визначаючи рівень роз!

витку продуктивних сил у суспільстві. Вплив зовнішніх

факторів геополітичного та геоекономічного середови!

ща також визначає характер соціально!економічного

розвитку. Соціально!політичний блок представлений

моделлю державного управління, яка взаємодіє з насе!

ленням та моделлю динаміки соціальних відносин. Дер!

жава покликана забезпечувати стабільність всієї систе!

ми та створення умов для її подальшого розвитку. При!

скорення техніко!економічного розвитку викликає зміни

в моделі розвитку людської особистості і культури, що у

свою чергу призводить до невідповідності організацій!

них форм у всіх інших моделях та спричиняє біфурка!

цію, тобто перехід до нових, більш прогресивних форм

організації, або руйнування системи в цілому.

У новітньому часі розвиток економіки країн та ре!

гіонів відбувається під впливом багатьох факторів, але

вихідною детермінантою, на нашу думку, виступає нау!

ково!технічна революція, що спричинила експонен!

ціальне прискорення технологічного розвитку, на!

слідком якого стали докорінні зміни світогосподарсь!

кої системи і, перш за все, її глобалізація. За таких умов

процес економічного розвитку набуває нового змісту,

семантичне відображення якого конкретизується у по!

нятті "модернізація".

В узагальненому енциклопедично!словниковому

значенні, поняття "модернізація" означає — зміни, осу!

часнення, удосконалення відповідно до сучасних вимог.

У соціально!економічному контексті "модернізація"

відображає перехід від однієї стадії розвитку суспіль!

ства і всіх його підсистем до іншої, більш сучасної,

організаційні форми і технології якої відповідають но!

вим зовнішнім умовам та забезпечують подальшу про!

гресивність розвитку.

Класичні дослідження модернізації були здійснені

у період XIX — початку XX ст. О. Конт аналізував про!
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цес модернізації через протиставлення військового й

промислового суспільства, Е. Дюркгейм — через дихо!

томію "механічна — органічна" солідарність, яка вини!

кає й розвивається в результаті соціальної диферен!

ціації та поділу праці, М. Вебер — через поняття "раціо!

налізація", що характеризувала спрямованість діяль!

ності суб'єктів підприємництва до максимального підви!

щення власного економічного зиску, К. Маркс — через

протиставлення "первинної" (архаїчної) і "вторинної"

суспільних формацій, традиційних природніх, безпосе!

редньо особистих відносин — і відносин відчужених,

матеріально!речових, опосередкованих поділом праці

й товарним обміном, Ф. Тьонніс розглядав модерніза!

цію як поступальний рух у межах дихотомії "спільність

— суспільство".

Таким чином, у більшості класичних концепцій мо!

дернізація виходить з узагальненої дихотомії "тради!

ції — сучасність" і розглядається як процес перетворен!

ня традиційного аграрного суспільства в індустріальне,

спричинений промисловими революціями, гуманізацією

та загальним прогресом соціальних відносин. Таку мо!

дернізацію прийнято називати "первинною".

Сучасна концепція модернізації пройшла декілька

етапів розвитку. Вихідні положення, на першому етапі,

були сформовані західними вченими У. Ростоу і Д. Лер!

нером у середині XX ст. у період розпаду колоніальних

імперій. Концепція модернізації на той час представля!

ла собою політично детерміновану протистоянням Схід!

Захід програму розвитку країн Третього світу, яка пе!

редбачала використання ліберально!демократичної

моделі розвитку, що мала, на думку її розроблювачів,

забезпечити й економічне зростання. Основою цієї кон!

цепції було ствердження того, що існує певна фунда!

ментальна система цінностей — еталон соціально!еко!

номічної організації, який повинні засвоїти суспільства

для того, щоб подолати бар'єр традиційності і модер!

нізуватися, тобто отримати здатність до динамічного

розвитку, перебудови і пристосування до швидкозмін!

ного світу. Відповідний тип модернізації отримав назву

"вторинна" або "навздогінна модернізація". Зосереджу!

ючи увагу на беззаперечному копіюванні західної мо!

делі розвитку, деякі дослідники називають таку модер!

нізацію "вестернізацією".

Абсолютизація відповідних уявлень знайшла своє

відображення у відомій праці американського політе!

кономіста Ф. Фукуями "Кінець історії?". Аналізуючи

стан розвитку держав різних формацій наприкінці 80!х

рр. XX ст., він стверджував, що ліберальну демократію

й регульовані ринкові відносини можна розглядати як

кінцеву стадію соціального прогресу. Необхідно також

відмітити, що на початку XXI ст. на тлі якісних змін, що

спіткали світове співтовариство, Ф. Фукуяма перегля!

нув свою теорію кінця історії, визнаючи реальність

різноманіття шляхів соціально!економічного розвитку

[7].

Другий етап розвитку відноситься до 70—80!х рр.

XX ст., він безпосередньо пов'язаний з перетворюючим

впливом науково!технічної революції на характер орган!

ізації та розвитку соціально!економічних відносин. Саме

в цей період з'являються концепції постіндустріально!

го суспільства, обгрунтовується визначальний вплив

інноваційно!технологічної перебудови економіки.

Третій етап розвитку сучасної концепції модернізації

припадає на кінець XX ст. Він характеризується визнан!

ням можливості національних проектів модернізації, що

здійснюються на основі нагромадження технологічно й

соціально передових досвідів і впровадження їх у гар!

монічній комбінації з історичними традиціями й досяг!

нутим рівнем економічного розвитку суспільств (А. Ту!

рен, Ш. Ейзенштадт). При цьому визнається, що модер!

нізація може здійснюватися без нав'язування західно!

го досвіду, а порушення рівноваги між сучасністю й тра!

диційністю приводить до гострих суспільних конфліктів

і невдач модернізації. Модернізація починає розгляда!

тися в контексті розвитку людського капіталу, через

підвищення рівня освіти, поінформованості, зміни цінно!

стей у суспільстві.

Відзначаються негативні ефекти модернізації: зни!

щення традиційних інститутів і виробничих комплексів

та економічних зв'язків, яке часто приводить до соціаль!

но!економічної дезорганізації, хаосу, падіння рівня

життя населення. Подекуди це призводить до затяжної

кризи соціально!економічної системи, у стані якої сус!

пільство не може навіть контролювати процес нагромад!

ження відхилень (флуктуацій), й тим більше, адекватно

реагувати.

Відбувається відмова від європоцентризму в тлума!

ченні модернізації, ретельно аналізується досвід "мо!

дернізації без вестернізації", як це мало місце, зокре!

ма, у Японії, де модернізація здійснювалася на грунті

національної культури.

Методологічним наслідком такої трансформації

стає те, що сам процес модернізації вже не розглядаєть!

ся як лінійний та детермінований зовнішніми впливами.

Сучасна теорія модернізації виходить з того, що оскіль!

ки національна специфіка соціально!економічного роз!

витку визначає характер модернізаційних процесів й

виступає його стабілізуючим фактором, то може мати

місце певна кількість варіантів модернізації, яка роз!

глядається як розгалужений, варіативний процес.

Аналізуючи генезис модернізаційної парадигми

соціально!економічного розвитку, можна відзначити

доволі рідкісну для сучасної науки, єдність загальних

сутнісних характеристик. У процесі свого розвитку по!

няття модернізації, послідовно набувало наступних ка!

тегоріальних ознак:

— об'єктивний характер модернізаційного вектору

розвитку;

— глобальність відповідних процесів;

— системний охват всіх сфер життєдіяльності су!

спільства;

— диференціація країн за ступенем соціально!еко!

номічного і технологічного розвитку;

— наявність еталонних механізмів модернізації, від!

повідних критеріїв і параметрів, що формуються віднос!

но країн, прийнятих за зразок;

— навздогінний характер, екзогенна й інноваційна

обумовленість модернізаційних процесів;

— можливості для країн що розвиваються, суттєво

прискорити модернізацію за рахунок використання вже

існуючого досвіду та імпорту технологій;

— формування постіндустріального суспільства,

заснованого на інформаційних технологіях та економіці

знань;
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— визнання національної специфіки соціально!еко!

номічного розвитку в якості однієї з головних детермі!

нант модернізації, синергетична варіативність її форм

та результатів.

Відповідний стан речей, на нашу думку, детермі!

нується онтологічним взаємозв'язком апріорних, фор!

мально!логічних форм мислення й існуючої картини

світу, з одного боку, та іманентністю загальних прогре!

сивних уявлень щодо основних напрямів соціально!еко!

номічного розвитку.

ВИСНОВКИ
В умовах глобального формування постіндустріаль!

ної цивілізації та інформаційно!інноваційної економіки

знань модернізація національної економіки виступає в

якості базового процесу соціально!економічного роз!

витку, який забезпечує входження країни до загально!

світового тренду розвитку.

Загальною конструктивною основою модернізації

економіки України виступає визнання об'єктивного ха!

рактеру модернізаційних процесів, їх комплексності,

переважної екзогенності детермінант, визнання недо!

статньої ефективності діючих механізмів управління

розвитком економіки та необхідності їхнього удоско!

налення. В якості основних напрямів політики модерні!

зації економіки визнаються:

— формування сприятливого для подальшого ефек!

тивного розвитку економіки нормативно!інституційного

середовища, протидія корупції та тінізації економіки;

— структурна перебудова та зростання конкурен!

тоспроможності національної економіки, насамперед у

сферах стимулювання експорту, імпортозаміщення та

випуску кінцевої продукції;

— удосконалення структури економіки в напрямі

розширення високотехнологічних виробництв обробної

промисловості, телекомунікаційних, фінансових та біз!

несових послуг, розвитку високоінтелектуального люд!

ського капіталу;

— інноваційно!технологічна перебудова та онов!

лення виробничих процесів, зниження матеріало! та

енергоємності економіки;

— подолання диспропорцій регіонального розвит!

ку, посилення конкурентоспроможності регіональних

економічних систем на основі розвитку міжрегіональ!

ного співробітництва та економічної взаємодії проблем!

них територій з регіонами!лідерами;

— покращення інвестиційного клімату, формуван!

ня дієвих механізмів залучення іноземних інвестицій,

стимулювання процесів внутрішнього та іноземного

інвестування;

— активізація державної підтримки реалізації інве!

стиційно!інноваційних програм та проектів у реально!

му секторі економіки, національних проектів, надання

державної підтримки, у вигляді здешевлення кредитів,

співфінансування, надання державних гарантій, прямо!

го бюджетного фінансування;

— формування інструментів державно!приватного

партнерства, зокрема державної фінансової підтримки

на умовах кредитування, на розвиток виробництва ви!

сокотехнологічної продукції з високою доданою варті!

стю, впровадження механізму фінансової підтримки

експортної діяльності;

— розвиток внутрішнього ринку, стимулювання по!

питу і зниження ринкових ризиків;

— зміцнення банківської системи та посилення інве!

стиційної спрямованості фінансового сектору;

— формування системи економічних стимулів до

активізації кредитування в рамках реалізації державних

програм фінансово!кредитної підтримки пріоритетних

галузей і підприємств, пов'язаних з імпортозаміщенням,

та сегментів внутрішнього кінцевого попиту, які спро!

можні пожвавити внутрішнє виробництво по ланцюгу

попиту!пропозиції.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Податок на додану вартість (ПДВ) використовують

більш ніж у 40 країнах світу як основний непрямий по!

даток на споживання. Він стягується на кожному етапі
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країнами�членами ЄС, так і на рівні країн, що не є членами ЄС.

Подані певні судження, що ПДВ виконує функцію найбільш гарантованого джерела доходів
держбюджету. Також виконує функцію найбільшого регулярного надходження як джерела до�
ходів держбюджету і функцію регулятора дохідної частини бюджетів.

Однак ПДВ притаманні і недоліки. Перший недолік полягає в регресивному характері. По�
друге, ПДВ вимагає великих витрат на стягування. І, по�третє, стягування непрямих податків
суперечить інтересам підприємців.

В Україні необхідне взаємопоєднання функцій податків: фіскальної і регулюючої, хоча на су�
часному етапі в більшості промислово розвинених країнах перевага віддається другій.

The paper is concerned with the use of value added tax as one of the methods of indirect taxation
due to the fact that it ensures tax neutrality both on the national level and between EU countries, and
on the level of non�EU countries.

We present certain judgments stating that VAT functions as the most guaranteed source of
government budget income. It also functions as the most regular revenue, as a source of government
budget income and as a regulator of the revenue part of budgets.

However, disadvantages are also intrinsic to VAT. The first disadvantage consists in its regressive
nature. Secondly, VAT requires high collection costs. And thirdly, collecting indirect taxes conflicts
with the interests of entrepreneurs.

In Ukraine the interaction of fiscal and regulating functions of taxes is necessary, although in most
industrially advanced countries preference is given to the second one at the present stage.
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виробництва і обігу товару з новоствореної вартості [6].

В результаті вся сума ПДВ входить в ціну товару, що

купується кінцевим споживачем. У країнах Західної

Європи для окремих видів діяльності надається право
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вибору: платити ПДВ або податок з доходів фізичних

осіб. Це фінансова і банківська справа, здача в оренду

приміщень, муніципальне господарство, артистична і

спортивна діяльність. Пільги по ПДВ мають підприєм!

ства, що направляють інвестиції на розвиток науко!

містких галузей промисловості, а також в менш розви!

нені регіони країни.

ПДВ обкладаються не підприємства, а споживачі.

Підприємства виступають при цьому своєрідними зби!

рачами податку, що для держави вкрай ефективно.

Справляння податку здійснюється методом часткових

платежів. На кожному етапі виробництва і обігу товару

підприємство компенсує свої витрати і додає податок

на новостворену на підприємстві вартість.

На сучасному етапі економічного розвитку, коли

перед суспільством стоять найважливіші за своєю мас!

штабністю та значимістю соціально!економічні завдан!

ня, для успішного вирішення яких держава повинна мати

значні фінансові ресурси в своєму централізованому

фонді — Державному бюджеті. При цьому, як і раніше,

одним з найбільших його доходів залишається податок

на додану вартість.

Але особливістю ПДВ є не тільки те, що він один з

найбільших джерел доходів держбюджету, він від!

різняється від інших дохідних джерел бюджету своєю

гарантованістю і регулярністю надходжень. Велике

значення ПДВ і в регулюванні доходів місцевих бюд!

жетів.

Крім виконання завдання забезпечення держбю!

джету великими, гарантованими і регулярними над!

ходженнями коштів, ПДВ є одним з економічних ва!

желів, призначених для безпосереднього впливу на еко!

номіку. На відміну від інших фінансових важелів, ПДВ

має найбільшу адресність з точки зору регулювання

обороту товарів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Оподаткування відіграє головну роль у становленні

національної незалежності держави, оскільки уряд тієї

чи іншої держави невзмозі проводити політику без от!

римання доходів. Роботами, що розвивають теоретичні

основи оподаткування, зокрема податку на додану

вартість були роботи В.М. Федосова, М.Я. Дем'яненка,

В.П. Завгороднього, Н.В. Нечай, Д.Г. Черника, О.В. Ме!

щерякової та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Оподаткування є інструментом для економічного

регулювання країни, який може бути використаний для

впливу на величину обсягів витрат у сфері споживання.

З метою створення внутрішнього ринку система спожив!

чого податку має бути якомога нейтральною.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ринок передбачає модель — "виробництво — гроші

— податки — держава". Як підтверджує багаторічна

практика зарубіжних країн, така модель здатна забез!

печити не тільки якісний стрибок виробництва, але і його

перспективний розвиток. Податки стають важливим

інструментом управління ринковою економікою.

Перевага ПДВ заключається в тому, що він дає змогу

відслідковувати величину податку на кожному етапі ви!

робництва або споживання. ПДВ було запроваджено в

якості одного з методів непрямого оподаткування,

оскільки він забезпечував податковий нейтралітет як на

національному рівні і між країнами!членами, так і на

рівні країн, що не є членами ЄС. Було прийняте рішення

спрямовувати частину доходів від ПДВ на фінансуван!

ня бюджету ЄС (частина "власних ресурсів"). Це закла!

ло підвалини процесу гармонізації податку на додану

вартість [7, с.14].

ПДВ є загальним споживацьким податком, який

перебуває у прямо пропорційній залежності від ціни

товару чи послуги. Він стягується поетапно, тобто на

кожному етапі економічного процесу і є нейтраль!

ним.

Це загальний податок, який стягується з будь!яко!

го виду комерційної діяльності у сфері виробництва та

розподілу товарів та надання послуг.

Це споживацький податок, тому що його врешті

сплачує кінцевий споживач. Він не є витратами самих

компаній.

Його величина розраховується як відсоток від ціни,

що означає, що величину самого податку можна визна!

чити на кожному з етапів процесу виробництва та роз!

поділу.

Він стягується поетапно через систему відрахувань,

завдяки чому платники податків зі своєї загальної за!

декларованої суми ПДВ до сплати можуть віднімати

суму податків, яку вони сплатили іншим платникам по!

датків при оплаті продуктів їхньої комерційної діяль!

ності. Цей механізм забезпечує нейтралітет ПДВ неза!

лежно від кількості операцій комерційної діяльності [7,

с. 15].

Податкова система України регулюється Податко!

вим Кодексом України. Методично обчислення по!

датків і податкової бази представляє труднощі для

платників. Особливі труднощі виникають при визна!

ченні ПДВ, у податкову базу якого закладена со!

бівартість продукції.

Надходження ПДВ у бюджет стримується посиле!

ною платіжною кризою, яка проявляється в неплато!

спроможності як виробників, так і споживачів, розла!

дами внутрішнього ринку, затоваренням готовою про!

дукцією, запасами сировини і матеріалів у одних вироб!

ників і нестачею їх у інших.

Таким чином, податкова система України, як і вся

світова система, розвивалася досить нерівномірно. На

початкових стадіях державного розвитку пріоритет був

за прямими податками, далі переважали податки не!

прямі, потім пріоритет був знову на боці прямих, а на

сьогоднішній день основну частку бюджету держави

формують непрямі податки.

Широке поширення непрямих податків зумовлене

насамперед фіскальними вигодами податків на спожи!

вання [1, с. 164]. Можна виділити три боки фіскальних

вигод. Перший полягає в наступному, ці податки, оскіль!

ки вони падають на предмети широкого вжитку, завж!

ди дуже прибуткові для держави. Друга сторона поля!

гає в тому, що непрямі податки, що включаються в ціну

товару, платяться непомітно для споживача. Тут втра!

чається безпосередній зв'язок між платежем податку і
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усвідомленням цього платежу. Третя сторона фіскаль!

них вигод пов'язана з тим, що непрямі податки, входя!

чи в ціну товарів, що купуються споживачами тоді, коли

у них є гроші, не можуть супроводжуватися недоїмка!

ми, як це відбувається з податками на виробництво

(прямі податки). Фіскальні вигоди непрямого оподатку!

вання не узгоджуються з принципами оподаткування, з

декларацією прав платника.

Перший недолік непрямих податків полягає в їх зво!

ротній пропорційності платоспроможності споживачів,

іншими словами в їх регресивному характері [1, с. 164].

По!друге, непрямі податки відрізняються тим, що вима!

гають великих витрат на стягування. Необхідно утриму!

вати великий персонал для спостереження за виробниц!

твом обкладених товарів, щоб товари не проникали на

ринок без оподаткування. На кожному заводі повинні

бути особливі фінансові агенти, які стежать за вироб!

ництвом та за відпуском товарів з підприємства. Митні

податки вимагають утримання цілої армії митної варти

по всьому кордону держави для нагляду за тим, щоб не

перевозилися і не проносилися контрабандні товари. І,

по!третє, стягування непрямих податків суперечить інте!

ресам підприємців.

Резюмуючи "за" і "проти" непрямих податків, мож!

на зробити висновок, що у фінансовій науці активні за!

перечення проти непрямого оподаткування засновані на

їх негативному впливі на ринкову економіку. Для еко!

номіки в цілому, вкрай важливо грамотно використову!

вати механізм непрямого оподаткування споживання,

ретельно вивчаючи механізм впливу непрямих податків

на підприємницьку активність.

Функціями податку на додану вартість, властиві

тільки цьому платежу є наступні:

1) у силу того, що ПДВ — частина валового внутрі!

шнього продукту, твердо фіксована в ціні товарів, він

виконує функцію найбільш гарантованого джерела до!

ходів держбюджету. Оскільки ПДВ перераховується до

бюджету відразу після реалізації продукції, він виконує

функцію найбільшого регулярного надходження як

джерела доходів держбюджету;

2) у зв'язку з тим, що ПДВ, будучи одним з найб!

ільших дохідних джерел як держбюджету, так і місце!

вих бюджетів та відрізняючись ритмічними і стабіль!

ними надходженнями, має повсюдне поширення, він

виконує функцію регулятора дохідної частини бюд!

жетів.

ВИСНОВКИ
Удосконалення діючої системи ПДВ має відбувати!

ся з урахуванням дійсно властивих йому функцій. Вико!

нання функцій регулятора дохідної частини державно!

го і місцевих бюджетів залежить від правильної органі!

зації системи платників ПДВ. Виконання функції регу!

лятора надходжень доходного джерела держбюджету

пов'язано з усіма елементами системи ПДВ, але більш

за все воно залежить від термінів сплати цього платежу

до бюджету.

З двох основних функцій податків — фіскальної і

регулюючої [1, с. 14 — 15; 2, с. 18] — на сучасному етапі

перевага в більшості промислово розвинених країнах

віддається другій, але необхідне взаємопоєднання цих

функцій у вітчизняній економіці.

Податкову політику слід проводити з урахуван!

ням інфляції, використовувати механізм індексації

грошових сум при сплаті і поверненні податкових

платежів.

Для досягнення більшого економічного ефекту у

стягненні ПДВ необхідні сучасні дії щодо виправлення

виявлених недоліків у механізмі нарахування та стягнен!

ня податку на практиці.

При розробці будь!яких змін у правилах справлян!

ня ПДВ слід враховувати податкову гармонізацію, до!

магатися фіскальної привабливості для іноземних інве!

стицій.

Це дозволить використовувати ПДВ в якості дієво!

го важеля підвищення ефективності виробництва, в

повній мірі виконувати ПДВ своє економічне призначен!

ня.
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ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ НА ТУРИСТИЧНІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО ВУЗЬКИМ КОЛІЯМ
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THE PRINCIPLES OF DETERMINING THE COST OF TOURIST TRAFFIC ON THE NARROW
RAILWAY

Відновлення рухомого складу та інфраструктури залізничного транспорту, підвищення рівня
сервісу — головні завдання, що стоять перед ПАТ "Українські залізниці". Підвищення обсягів
пасажирських перевезень можливе за рахунок надання нових видів послуг, наприклад, заліз�
ничних екскурсій. Але у головній залізничній кампанії України немає сучасного рухомого скла�
ду, який би можна було б надавати туристам, а також бракує коштів на оновлення рухомого
складу та об'єктів інфраструктури. Залучення інвестицій вітчизняних та іноземних інвесторів —
один із засобів подолання проблем.

Тарифи на перевезення пасажирів (туристів) по вузьким залізничним коліям повинні забез�
печувати отримання ПАТ "УЗ" або приватній організації, що буде організовувати туристичні за�
лізничні перевезення, доходів від надання відповідних послуг у розмірі, який забезпечить ком�
пенсацію їх витрат з перевезень та формування економічно обгрунтованого прибутку. Для ра�
ціонального вирішення вказаних проблем необхідно розробити комплексну науково�обгрунто�
вану методику, яка буде включати принципи визначення витрат на туристичні перевезення по
вузьким коліям.

Метою статті є розробка методичного підходу для побудови тарифів на перевезення паса�
жирів та туристів у вузькоколійних поїздах.

У результаті запропонованих авторами заходів очікується зростання пасажиропотоку на за�
лізниці, підвищення іміджу українських залізниць, залучення додаткових коштів на оновлення
застарілої інфраструктури та рухомого складу, відновлення об'єктів культурно�історичного зна�
чення, створення нових робочих місць, зниження міграційних процесів на західній Україні. У
статті запропоновано нову методику для побудови тарифів на перевезення пасажирів та ту�
ристів у вузькоколійних поїздах. У результаті її використання очікується підвищення рентабель�
ності діяльності приватних туристичних кампаній та державних перевізників.

Renewal of rolling stock and railway infrastructure, improve service — the main problem facing
JSC "Ukrainian Railways." Increasing the volume of passenger traffic is possible through the provision
of new services, such as rail tours. But the main railway company Ukraine hasn't a modern rolling
stock, which would could provide tourists and lack of funds for rolling stock and infrastructure.
Investment attraction of domestic and foreign investors — a means of overcoming problems.

Tariffs for transportation of passengers (tourists) to narrow railway track should provide an
organization that will organize tourist rail traffic, revenues from services are provided at a rate that
will provide reimbursement of costs of transportation and Economically reasonable profit. For the
rational solution of these problems should develop comprehensive evidence�based methodology
that will incorporate principles of determining the cost of tourist traffic on narrow tracks.
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ВСТУП
Внаслідок постійного недофінансування з боку дер!

жави впродовж останніх десятиліть, залізничний транс!

порт України опинився в кризовому стані, невзмозі кон!

курувати з іншими видами транспорту, адже рівень сер!

вісу не відповідає очікуванням потенційних клієнтів.

Один із напрямів залучення коштів приватних біз!

нес!структур для оновлення рухомого складу та інфра!

структури залізниць — це розвиток залізничного туриз!

му. Тому автори вирішили з наукової точки зору дослі!

дити проблему реконструкції існуючих вузькоколійних

залізниць та обгрунтувати економічну доцільність впро!

вадження в Україні вузькоколійного туризму.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемами та перспективами розвитку залізнич!

ного транспорту та туризму займалися багато вітчизня!

них [1—10] та іноземних [11—15] науковців, але що сто!

сується питань розвитку туристичних перевезень саме

вузькоколійними залізницями, то цю тему майже не роз!

крито. Більшість робіт є або оглядовими, або пов'язані

із конкретним напрямом розвитку залізниць або конк!

ретним видом туризму.

Так, Дергоусова А.О. багато уваги приділила кла!

сифікації видів туризму, серед яких окремо виділено за!

лізничний туризм. На думку автора, нова сутність понят!

тя "залізничний туризм", розкриває галузеві відмінності

від існуючих видів організації туристичних подорожей,

умови та економічну пріоритетність, що дає можливість

визначити галузеві особливості і напрямки формуван!

ня стратегії розвитку залізничного туризму. Також ав!

тором запропоновано методичний підхід до визначен!

ня доцільності організації та конкурентоспроможності

залізничних подорожей за різними напрямками, що ба!

зується на визначенні і використання коефіцієнтів на!

сиченості напрямку, привабливості туру та ефективної

туристичної вартості та дає можливість організації більш

конкурентоспроможних залізничних подорожей по!

рівняно з іншими.

Крім того, у роботі визначені фактори конкуренто!

спроможності туристичних подорожей, які враховують

особливості організації залізничного туризму, що най!

більше впливають на задоволення потреб потенційних

споживачів за рахунок виділення найвагоміших фак!

торів [6].

Автор у результаті аналізу обсягів пасажирських

перевезень в Україні приходить до висновку, що в зв'яз!

The article is to develop a methodical approach to build the tariffs for transportation of passengers
and tourists in the narrow�gauge trains.

As a result, the authors proposed measures expected to increase passenger traffic on the railroad,
improving the image of Ukrainian railways to attract additional funds to upgrade outdated
infrastructure and rolling stock, restore objects of cultural and historical significance, creating new
jobs, reducing migration.

The authors proposes a new method for the construction of tariffs for transportation of passengers
and tourists in the narrow�gauge trains. As a result, its use is expected to increase the profitability of
private tourist campaigns and public carriers.

Ключові слова: вузькоколійна залізниця, залізничний туризм, витрати, тарифи, пасажирські перевезення.

Key words: narrow gauge railway, railway tourism, costs, tariffs, passenger transportation.

ку із падінням обсягів перевезень у розпорядженні "Укр!

залізниці" залишається вільний рухомий склад, за до!

помогою якого можливо було б організовувати заліз!

ничні подорожі. Але ми так не вважаємо, тому що для

організації залізничного туризму потрібен сучасний,

який відповідає європейським вимогам, рухомий склад.

Є.І. Балака та Г.О. Сіваконева пропонують впрова!

дити розвиток залізничного туризму на основі класте!

ризації. Вони вважають, що розвиток залізничного ту!

ризму в України неможливий без диверсифікації діяль!

ності залізничного транспорту у суміжний сегмент гос!

подарювання — туризм. Авторами запропоновано про!

вести диверсифікацію за рахунок створення транспор!

тно!туристичного кластеру, який очолить Міністерство

інфраструктури. При цьому автори пропонують прове!

сти диверсифікацію пасажирського господарства у три

етапи: спочатку визначити учасників кластеру, потім

об'єднати асоціативні товариства в акціонерні товари!

ства і на заключному етапі створити організацію хол!

дингових компаній [2].

Дейнека О.Г. наполягає на диверсифікації залізнич!

ного транспорту. Зокрема у сфері пасажирських пере!

везень задля отримання прибутку автор пропонує роз!

ширити коло послуг на вокзалах та станціях. Він звер!

тає увагу на те, що досі в України немає достатнього

практичного та теоретичного досвіду для успішної ди!

версифікації підприємств залізничного транспорту. Ав!

тор звертає увагу на те, що спочатку потрібно визначи!

ти стратегічну мету діяльності залізничного транспор!

ту, потім розробити критерії диверсифікації, спираю!

чись на позитивний досвід закордонних компаній [7].

Ми вважаємо, що головне, чого не вистачає нашій

державі у контексті розвитку внутрішнього та в'їзного

туризму і зокрема залізничного туризму, — це

відсутність вільних коштів на оновлення рухомого скла!

ду та інфраструктури та низька довіра інвесторів у зв'яз!

ку із нестабільним політико!економічним станом в

країні.

Городський В.Я. дав визначення поняття туризму як

виду рухливого відпочинку, який здійсюється, головним

чином, у період відпустки з метою оздоровлення та

пізнання краю, при цьому туристом керують два основ!

них фактори — оздоровчий та пізнавальний. Автор ви!

ділив два види туризму — активний та транспортно!

пізнавальний.

Також він дав визначення поняття "трасування ту!

ристичних маршрутів" як їхнє планування, а також на!

звав туристичні поїзда "турбазами на колесах".
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Крім того, автор наполягає, що при плануванні но!

вих туристичних маршрутів по залізниці, потрібно вра!

ховувати щільність залізничної мережі, скласти перелік

основних пасажирських станцій в зонах тяжіння до ту!

ристичних об'єктів, а також розрахувати економічну

ефективність будівництва нових залізничних колій та па!

сажирських станцій в зоні туристичних об'єктів [4].

Цікаво, що вже в той час, більше тридцяти років

тому, автор написав, що основним фактором, що впли!

ває на розвиток туризму, є рівень сервісу, який постійно

потрібно підвищувати.

Арутюнян М.І. приводить постулат, що потенційний ту!

рист має дуже низький ступінь прихильності до конкретних

маршрутів, а ще нижчий — до виробників туристичних по!

слуг. Серед основних факторів, що впивають на попит у ту!

ризмі, на думку автора, це: купівельна спроможність, де!

мографічна структура, соціальні і культурні чинники,

вартість, інтенсивність маркетинг, суб'єктивні мотивації [1].

Гончарук О.В. також класифікував фактори, що

впливають на економічну ефективність транспортно!тех!

нологічних систем. Серед основних він виділив наступні:

технічні, технологічні, економічні, організаційні, комер!

ційно!правові. Також автор запропонував підсумкові

показники економічної ефективності транспортно!тех!

нологічних систем (обсяг перевезень, доходи, прибуток,

рентабельність, собівартість) та детальні (виробіток на

одну особу виробничого персоналу, продуктивність

праці, фондовіддача, фондомісткість, термін окупності

капітальних вкладень, ефективність використання пали!

ва та електроенергії, ефективність якості продукції) [3].

Вважаємо, що в перелік факторів потрібно додати

ще й соціальні.

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

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

визначили перспективи розвитку залізничного туризму

України на вузькоколійних лініях Закарпаття. У рамках

виїзних оглядів експертною групою встановлено, що об!

'єкти колійного господарства, пасажирської інфраструк!

тури, рухомого складу та допоміжних виробництв, задія!

них у функціонуванні вузькоколійної залізниці, знаходять!

ся в занедбаному стані та потребують значних оновлень і

капітального ремонту. Але маршрути проходження паса!

жирських поїздів залишаються придатними для участі в

проекті розвитку залізничного туризму України [9].

Ми вважаємо, що при плануванні туристичних за!

лізничних маршрутів потрібно враховувати не тільки заліз!

ничну, а й туристичну інфраструктуру (наявність готелів,

ресторанів, об'єктів культурно!масового відвідування).

Козловський Є.В. вважає, що розвиток туризму в

Україні перебуває лише на початковій стадії. Збільшен!

ня потоків внутрішнього та в'їзного туризму уповіль!

нюється через низку негативних факторів, серед яких:

недостатній розвиток туристичної інфраструктури; не!

досконалість нормативно!правової бази; економічна та

політична нестабільність у країні; обмеженість запро!

понованих послуг; відсутність комплексного бачення

країни як перспективної туристичної дестинації; недо!

сконалість реклами українських туристичних центрів за

кордоном та ін. Автор вважає, що більшість існуючих

визначень туризму мають вузькоспеціалізований харак!

тер, вони не охоплюють предмет у цілому та не розкри!

вають внутрішній зміст туризму. На думку автора, в по!

няття "туризм" повинні бути включені туристичні потре!

би та мотивації, особливості поведінки туристів під час

перебування поза межами постійного місця проживан!

ня; економічні відносини, що складаються між туриста!

ми та виробниками товарів і послуг; фактори взаємодії

сфери туризму з навколишнім природним, економічним

та іншими макросередовищами [8].

В.О. Стойка запропонував розширити поняття "турис!

тичні інвестиції". На відміну від існуючого сприйняття інве!

стицій тільки в якості довгострокових вкладень капіталу з

метою отримання прибутку, автор наголошує на комплек!

сному значенні туризму і відповідно — інвестицій в цю га!

лузь для забезпечення сталого розвитку національної еко!

номіки та формування її конкурентних переваг, розширен!

ня спектру інвестицій. Автор зробив висновок, що успіш!

ний розвиток туристичної галузі взагалі неможливий без

активного впливу держави на умови її функціонування, в

Україні ж на даний час управління інвестиціями грунтуєть!

ся на розподілі повноважень між загальнодержавними та

регіональними рівнями державного управління, тому воно

має доповнюватися координацією діяльності громадських

організацій та активною співпрацею з потенційними інвес!

торами, у тому числі іноземними.

Для забезпечення належного фінансування держа!

вою, стимулювання розвитку в'їзного та внутрішнього

туризму автор пропонує створення системи регіональ!

них туристичних комплексів, тобто сконцентрованих на

території регіону об'єднання підприємств і структур ту!

ристичної індустрії та суміжних галузей, які взаємоді!

ють між собою при створенні комплексного туристич!

ного продукту регіону.

Автор пропонує по!новому трактувати поняття "ту!

ристичні інвестиції" як всі види майнових та інтелек!

туальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприє!

мницької та інших видів діяльності, у результаті якої от!

римуються прибуток та економічне зростання в масш!

табах суспільства або досягається соціальний позитив!

ний ефект та пропонує розрізняти за об'єктами вкла!

дення реальні, фінансові, інноваційні, інтелектуальні та

освітні інвестиції [10].

Підтримуємо, що ключовим питанням ефективного

управління інвестиціями в туристичній галузі є створен!

ня позитивного іміджу України, відновлення довіри зі

сторони вітчизняних та іноземних інвесторів.

Ідея створення туристичних регіональних комплексів

є непоганою, але можуть виникати труднощі при коопе!

рації підприємств, суміжних з туризмом галузей, приват!

ної та державної форми власності в контексті розподілу

майбутньої вигоди. Керівники різних підприємств можуть

просто не знайти спільну мову, не бажаючи поступитися

своїми інтересами заради загальної ідеї та інше.

Вчені з Канади: Ані Лі, Джефрі Вол та Джексон Ко!

вац пропонують для розвитку туризму впроваджувати

гастрономічний туризм. Автори пропонують влаштову!

вати фестивалі їжі, форуми кулінарів, майстер!класи з

приготування місцевих страв для приїжджих. Вони вва!

жають, що їжа — це засіб життя і що жителі кожної

місцевості мають свої смаки, які цікаві для туристів. У

Канаді навіть успішно працює кулінарний туристичний

альянс, який поєднує регіональні підприємства, що

організовують заходи, пов'язані із харчовою промис!

ловістю. Цікаво, що автори статті акцентують увагу на
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те, що більш успішними є ті туристичні організації, які

проводять активну рекламну кампанію [11].

Підтримуємо розвиток гастрономічного туризму в

Україні, але є сумніви з приводу того, що коли туристи

масово поїдуть, наприклад, на фестиваль галушок у

Полтаву, там знайдеться достатньо койко!місць у місце!

вих готелях, причому сумнівно, що вони будуть відпо!

відати європейським вимогам.

Вважаємо, що розвивати туристичну діяльність у

регіонах потрібно комплексно, акцентуючи увагу не

тільки на одному напрямі, наприклад, проведенню фе!

стивалю їжі, а й на розбудові готелів, ресторанів, місць

відпочинку, транспортної інфраструктури тощо.

Автори Мінг Мінг Су та Джефрі Вол проаналізували

ситуацію із відвідуванням Тибету до та після відкриття

залізничної колії сполученням Киншай!Тибет (за 48 го!

дин поїзд долає 1142 км). Кількість відвідувачів щорічно

збільшується, адже за словами респондентів — опита!

них науковцями туристів — вони обрали подорож однією

із високогірних у світі залізницею (4 тисячі км над рівнем

моря) до Тибету з наступних причин: можливість огляду

пейзажів із вагону впродовж подорожі, доступна вартість

квитка, новизна відчуттів, очікування нових послуг у ту!

ристичному поїзді, безпека та зручність [12].

Розуміємо, що наявність залізничного сполучення —

це один із факторів, що спонукає туристів подорожува!

ти до тієї чи іншої місцевості, але будівництво нових зал!

ізничних ліній повинно бути економічно обгрунтовано та,

якщо казати про Україну конкретно, потрібно ще й знай!

ти інвесторів, які б були готові вкласти кошти у цей про!

ект, адже у держави вільних коштів на це немає.

МЕТА
Метою статті є розробка методичного підходу для

побудови тарифів на перевезення пасажирів та туристів

у вузькоколійних поїздах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Методичний підхід щодо побудови тарифів на пе!

ревезення пасажирів та туристів у вузькоколійних

поїздах

Тарифи на перевезення пасажирів (туристів) по вузь!

ким залізничним коліям повинні забезпечувати отриман!

ня регіональною філією "Львівська залізниця" ПАТ "УЗ"

доходів від надання відповідних послуг у розмірі, який

забезпечить компенсацію їх витрат з перевезень та фор!

мування економічно обгрунтованого прибутку. Розра!

хунок тарифів базується на середній на мережі заліз!

ниць України фактичній собівартості перевезення паса!

жирів по вузьким коліям, яка визначається за такими

нормативними документами:

— Номенклатурою витрат з основних видів еконо!

мічної діяльності залізничного транспорту України;

— Інструкцією з калькулювання собівартості пере!

везень на залізничному транспорті України.

Тарифи на перевезення пасажирів по вузьким ко!

ліям повинні бути єдиними для перевезення пасажирів

у будь!якому рухомому складі (поїзди та рельсомобілі).

Враховуючи те, що вузькоколійні поїзди курсують

у межах окремої залізниці, розподіл вартості проїзду

на дві частини — плацкарти та квиткової частини — не

передбачено.

Тарифи у кожному регіоні України розраховують!

ся на основі існуючих калькуляцій витрат на вузько!

колійні пасажирські перевезення з урахуванням еконо!

мічно обгрунтованого прибутку, ПДВ та страхового збо!

ру і мусять бути погоджені обласними адміністраціями.

Пасажирські тарифи на вузькоколійні перевезення

розраховуються окремо по кожній залізниці, по тариф!

ним поясам залежно від таких показників:

1. Показника собівартості 10 пас!км по вузьким ко!

ліям для конкретної залізниці, коп. за 10 пас!км.;

2. Середньої дальності поїздки пасажира по вузь!

ким коліям для конкретної залізниці, км.;

3. Розрахункової дальності поїздки одного пасажи!

ра по вузьким коліям конкретної залізниці, км.;

4. Питомої ваги витрат на початково!кінцеві операції

у загальній собівартості перевезень пасажирів протя!

гом розрахункового року по вузьким коліям для конк!

ретної залізниці, відсотках.

Для розрахунку тарифів на перевезення пасажирів

по вузьким коліям скористаємося формулою (1):
3

. 10)1()( −⋅++⋅⋅⋅= страхПДВRLL КККLСT (1).

Величина LС  в свою чергу будемо визначати за фор!

мулою (2):

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
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⎞
⎜
⎝

⎛
−⋅+⋅= 11

L
LССL β (2),

де LT  — вартість перевезення одного пасажира (та!

риф) на відстань, яка потрапляє у межі тарифного по!

ясу, середина якого дорівнює  L, грн.;

LС  — тарифна ставка, яка враховує вартість пере!

везення пасажира на задану відстань ( )L , коп./10пас!

км;

L — розрахункова відстань до середини конкрет!

ного тарифного пояса, на яку перевозиться пасажир, км;

RK  — коефіцієнт рентабельності перевезень паса!

жирів по вузькій залізниці, рази;

ПДВK  — коефіцієнт, що враховує нарахування подат!

ку на додану вартість;

.страхK  — коефіцієнт, що враховує нарахування стра!

хового збору, рази;

С  — розрахункова собівартість одиниці виду по!

слуг, коп./10 пас!км;

L   середня дальність поїздки пасажира по вузькій

залізниці, км;

β  — питома вага витрат на початково!кінцеві опе!

рації дорівнює, розрахунок якої наведено нижче.

Побудовані за формулами (3 та 4) тарифи повинні

враховувати прогнозні показники витрат наступного

року. Для цього необхідно розробити програмний про!

дукт, який буде використовувати дані форми "10 зал",

розраховані на основі перспективних даних (вартості

електроенергії, палива, матеріалів та заробітної плати),

для розробки прогнозних тарифів

Визначення витрат з перевезень пасажирів по вузь!

ким коліям виконується на базі калькуляції собівартості

пасажирських перевезень за видами сполучень таблиці

1 (форма "10 зал"). За даними калькуляцій окремої за!

лізниці встановлюється витрати з перевезень пасажирів

по вузьким коліям з розподілом за складовими (локо!

мотивна, вагонна, пасажирська та інфраструктурна)

(рис. 1).
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Такий розподіл зроблено з метою ефективного роз!

поділу витрат між різними учасниками перевізного про!

цесу, коли рухомий склад може належати будь!якому

власнику. Це дозволить оптимізувати витрати на пере!

везення та знизити в майбутньому збитковість компаній

залежно від того, кому буде належати рухомий склад,

експлуатаційне вагонне депо, окремі будівлі та спору!

ди інфраструктури і пасажирського господарства.

До локомотивної складової слід включити витрати

локомотивного господарства на експлуатацію, обслу!

говування, ремонт та утримання локомотивів, що заді!

яні на перевезеннях по вузькій колії та маневровій ро!

боті.

До вагонної складової слід включити витрати паса!

жирського господарства на технічне обслуговування,

ремонт та амортизацію вагонів. До пасажирської скла!

дової слід включити витрати пасажирсь!

кого господарства на екіпірування паса!

жирських вагонів, обслуговування вагонів

у пасажирських поїздах, технічне обслу!

говування вагонів за програмою ТО!1,

продаж залізничних квитків при транс!

ферних перевезеннях, експлуатація, об!

слуговування та амортизація автоматизо!

ваних систем оплати, контролю та обліку.

У таблицях 1—3 наведено розподіл

статей витрат за різними складовими.

Визначення витрат, що включені до

інфраструктурної складової

До інфраструктурної складової запро!

поновано включити витрати усіх госпо!

дарств, які обслуговують та утримують у

належному стані залізничні колії, штучні

споруди, станції, будівлі, споруди та ін.,

діяльність яких пов'язана з інфраструкту!

рою вузькоколійної залізниці.

Враховуючи те, що вузькоколійна за!

лізниця відособлена від звичайної широ!

кої колії, багато статей витрат не включе!

но у інфраструктурну складову. Залиши!

лися тільки ті статті витрат, які

пов'язані прямо або безпосеред!

ньо з процесом перевезень паса!

жирів вузькоколійним рухомим

складом (поїздами та рельсомо!

білями).

ГОСПОДАРСТВО ПАСА!

ЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПО

ВУЗЬКИМ КОЛІЯМ

— Поточний ремонт основ!

них засобів, обслуговування бу!

дівель споруд, обладнання та

інвентарю, технічне обслуговуван!

ня за програмою ТО!1 пасажирсь!

ких вагонів на шляху прямування,

приймання відправлення поїздів.

Номера статей 4002, 4006, 4007,

4030, 4034, 4037

— Обслуговування будівель,

споруд, обладнання, інвентарю та

поточний ремонт основних засобів

господарства перевезень.

Номера статей 4040, 4041

— Капітальний ремонт основних засобів, пов'яза!

них з пасажирськими перевезеннями по вузьким коліям

та господарств перевезень.

Номера статей 4004, 4042

ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО

— Капітальний ремонт машин, механізмів, облад!

нання.

Номера статей 4153

ВАГОННЕ ГОСПОДАРСТВО

— Технічне обслуговування за програмою ТО!1 па!

сажирських вагонів на шляху прямування.

Номера статей 4007

— Капітальний та деповський ремонт колійної тех!

ніки.

Номера статей 4060, 4061

Загальні витрати на перевезення пасажирів по 
вузькоколійній залізниці 

Локомотивна 
складова 

Вагонна          
складова 

Інфраструктурна   
складова 

Пасажирська    
складова 

Рис. 1. Розподіл витрат на перевезення по вузьким коліям
за окремими складовими

Тепловози поїзні в т. ч. Номера статей

Робота та екіпірування вузькоколійного 
рухомого складу 5202, 5203, 5205, 5206, 5228, 5229, 5282

Амортизація тепловозів та рельсомобілей 5225, 5230

Технічне обслуговування тепловозів та 
рельсомобілей 

5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5214, 5216, 
5226, 5227, 5231, 5232, 5233

Поточний та капітальний ремонт тепловозів і 
рельсомобілей

6410, 6412, 6414, 6416, 6418, 6420, 
6427,6428, 6429, 6430, 6431, 6432, 6433, 
6434, 6435

Найменування витрат Номера статей

Таблиця 1. Визначення витрат, що включені
до локомотивної складової

 

Технічне обслуговування (крім ТО-1) 
пасажирських вузькоколійних вагонів 2021, 2022

Поточні, деповський та капітальні ремонти 
вузькоколійних вагонів 6008, 6010, 6013, 2006

Найменування витрат Номера статей

Таблиця 2. Визначення витрат, що включені до вагонної
складової

 
Екіпірування та обслуговування пасажирських 
вузькоколійних вагонів і рельсомобілей

2003, 2004

Продаж квитків 2001

Експлуатація, обслуговування та амортизація 
автоматизованих систем оплати

2002, 2005

Поточні, деповський та капітальні ремонти 
вузькоколійних вагонів 

2020

Найменування витрат Номера статей

Таблиця 3. Визначення витрат, що включені у пасажирську
складову
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КОЛІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

— Поточне утримання головних та станційних колій

і постійних пристроїв, поодинока заміна шпал на голов!

них та станційних коліях, поповнення і заміна баласту

на головних та станційних коліях, поодинока заміна ре!

йок і елементів верхньої будови колії на головних та

станційних коліях.

Номера статей 4101, 4102, 4104, 4105, 4107, 4108,

4110, 4111

— Охорона колії, переїздів і штучних споруд, утри!

мання штучних споруд та захисних лісонасаджень, ро!

бота по сніго! і водоборотьбі, інші роботи по колійному

господарству.

Номера статей 4113, 4114, 4115, 4116, 4120

— Капітальний ремонт вузьких колій, земляного по!

лотна, штучних споруд.

Номера статей 4121, 4122, 4124, 4125, 4127, 4128,

4130, 4131

— Середній та комплексно!оздоровчий ремонт

вузьких колій.

Номера статей 4133, 4134, 4136, 4137

— Заміна стрілочних переводів та рейок новими на

головних та станційних коліях і старопридатними на

станційних коліях.

Номера статей 4139, 4140, 4142, 4143, 4144, 4146, 4147

— Заміна дерев'яних перевідних брусів на голов!

них та станційних коліях.

Номера статей 4149, 4150

— Капітальний ремонт переїздів, машин, механізмів,

обладнання, платформ.

Номера статей 4152, 4153, 4154

— Середній ремонт стрілочних переводів на голов!

них та станційних коліях, перевлаштування кривих, по!

силений середній ремонт головних та станційних колій,

інші колійні ремонтні роботи.

Номера статей 4155, 4156, 4158, 4159, 4160, 4162

— Амортизація верхньої будови, земляного полот!

на, машин і механізмів, занятих на всіх видах ремонту

колії, захисних насаджень, штучних споруд.

Номера статей 4163, 4164, 4165, 4166, 4168, 4169,

4170, 4171

— Зварювання, шліфування та інша обробка рейок,

поточний ремонт і амортизація основних засобів рей!

козварювальних поїздів, поточний ремонт колійної тех!

ніки, інші вид робіт колійних машин важкого типу у дис!

танції колії.

Номера статей 4180, 4181, 4183, 4062, 4063

— Капітальний ремонт основних засобів рейкозва!

рювальних поїздів.

Номера статей 4182

ГОСПОДАРСТВО БУДІВЕЛЬНО!МОНТАЖНИХ РОБІТ

— Поточний амортизація основних засобів, ремонт та

обслуговування будівель, споруд і обладнання, пов'яза!

них з перевезенням пасажирів у приміському сполученні

Номера статей 4186, 4202, 4207

— Амортизація основних засобів, поточний ремонт

та обслуговування виробничих будівель і споруд госпо!

дарства перевезень та інших господарств.

Номера статей 4187, 4189, 4203, 4204, 4208, 4210

— Капітальний ремонт виробничих будівель і спо!

руд господарства перевезень, інших господарств та за!

собів водопостачання і каналізації.

Номера статей 4197, 4199, 4212, 4246

— Утримання об'єктів водопостачання, амор!

тизація, обслуговування, утримання, поточний ре!

монт об'єктів та мереж водопостачання і каналі!

зації.

Номера статей 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245,

4247, 4211

ГОСПОДАРСТВО АВТОМАТИКИ ТЕЛЕМЕХАНІКИ

ТА ЗВ'ЯЗКУ

— Поточне утримання, ремонт, технічне обслугову!

вання та амортизація пристроїв автоблокування, радіо!

релейного зв'язку, телеграфних та телефонних станцій,

волоконно!оптичних ліній, пристроїв сигналізації, цен!

тралізації, блокування та зв'язку, засобів автоматики,

телемеханіки та зв'язку та ін., користування з'єднуваль!

ними лініями.

Номера статей 4301, 4302, 4303, 4304, 4400, 4401,

4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4412,

4413, 4415

— Капітальний ремонт основних засобів автомати!

ки, телемеханіки та зв'язку.

Номера статей 4414,

ГОСПОДАРСТВО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

— Технічне обслуговування ліній автоблокування,

технічне обслуговування пристроїв зовнішнього осві!

тлення, поточний ремонт основних засобів віднесених

до технологічних мереж, амортизація основних за!

собів.

Номера статей 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505,

4507

— Капітальний ремонт основних засобів господар!

ства електропостачання.

Номера статей 4506

ГОСПОДАРСТВО МАТЕРІАЛЬНО!ТЕХНІЧНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

— Капітальний ремонт основних засобів.

Номера статей 4053

Після того, як вище було визначено принципи роз!

рахунку витрат на рухому операцію, скористуємося ме!

тодикою визначення витрат на початково!кінцеві опе!

рації та значення величини β  за формулою (3).
з

рух
з

В В
В

β
−

= (3).

де 
зВ  — загальні витрати вузькоколійного госпо!

дарства на перевезення пасажирів.

рухВ  — витрати на рухомі операції з перевезення

пасажирів по вузьким коліям, грн. (табл. 3).

РЕЗУЛЬТАТИ
Величина тарифів на перевезення пасажирів по вузь!

ким коліям для нормального функціонування регіональ!

ної філії "Львівська залізниця" ПАТ "УЗ" має включати

економічно обгрунтований прибуток, який пропонуєть!

ся розраховувати за методикою розрахунку тарифів на

перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні, роз!

робленою Дніпропетровським національним універси!

тетом залізничного транспорту імені академіка В. Ла!

заряна в 2010 році.

Економічно обгрунтований прибуток від перевезень

пасажирів визначається шляхом його виділення із за!

гального економічно обгрунтованого операційного при!
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бутку підприємств залізничного транспорту. Останній

визначається шляхом множення вартісної оцінки опе!

раційних активів підприємств залізничного транспорту

за даними консолідованого балансу, що складається

Укрзалізницею, на норму прибутку, що відповідає се!

редньозваженій вартості капталу цих підприємств. За!

гальний прибуток визначається за формулою:

12
b

аg
t

RВP ⋅⋅= (4),

де gP  — загальний розрахунковий операційний при!

буток підприємств залізничного транспорту за базовий

період, тис. грн.;

аВ  — середня балансова вартість операційних ак!

тивів підприємств залізничного транспорту у базовому

періоді, тис. грн.;

R  — норма прибутку, що відповідає середньозва!

женій вартості капіталу підприємств залізничного транс!

порту, частка;

bt  — тривалість базового періоду, міс.

Середня балансова вартість операційних активів

підприємств залізничного транспорту у базовому пе!

ріоді визначається на підставі даних консолідованого

балансу Укрзалізниці (тепер ПАТ "УЗ" шляхом змен!

шення середньої валюти балансу на середню вартість

не операційних активів). Середні показники рядків ба!

лансу визначаються як середньоарифметичні значен!

ня на початок і кінець базового періоду. Валюта ба!

лансу відповідає рядку 280 форми фінансової звітності

№1. До не операційних активів включаються:

— незавершене будівництво (рядок 020);

— довгострокові біологічні активи (рядок 035);

— довгострокові фінансові інвестиції (сума рядків

040, 045);

— інвестиційна нерухомість (рядок 055);

— відстрочені податкові активи (рядок 060);

— поточні біологічні активи (рядок 110);

— поточні фінансові інвестиції (рядок 220).

Норма прибутку, що відповідає середньозваженій

вартості капіталу підприємств залізничного транспор!

ту, визначається за формулою:

B
RBRB

R lloo ⋅+⋅
= (5),

де oB  — середній власний капітал (середнє за су!

мою рядків 380, 430 балансу), тис. грн.;

lB  — середній кредитний капітал (середнє за сумою

рядків 480, 500, 510 балансу), тис. грн.;

B — середня валюта балансу (середнє по рядку 640

балансу), тис. грн.;

oR  — норма доходу (вартість) власного капіталу до

оподаткування, частка;

lR  — середня норма відсотку за кредитні ресурси, частка.

Норма доходу (вартість) власного капіталу до опо!

даткування визначається як сума без ризикової норми

доходу1 та премії за галузевий ризик для сфери діяль!

ності "Транспорт" за даним наказів Фонду державного

майна України (діючий наказ від 04.06.2009 № 844).

Норма відсотку за кредит приймається за даними

Національного банку України щодо середньої ставки

 
Найменування 

тарифної 
складової 

Номер 
статі Код рядка

Величина 
пямих витрат,  

тис. грн

Розрахунок коефіцієнта, що 
враховує нарахування 
загальновиробничих та 

адміністративних витрат, рази

Загальна сума 
витрат, тис. 

грн

8171 2 819,0 [1+(449+47)/3409]=           1,145497 3 229,0

8821 104 998,0 [1+(20629+1151)/136297]=         
1,159776

121 774,0

5002 8815 11 233,0 [1+(3142+175)/20758]=            
1,159793

13 028,0

7753 39 303,0 [1+(4783+17)/65434]=            
1,073356

42 186,0

8006 198,0 [1+(29673+1229)/49999]=          
1,618952

122,0

4030 7822,2 6 239,0 [1+(2027+227)/16278]=            
1,138469

7 103,0

8082,2 32,0 [1+(957+23)/13166]=            
1,074434

34,0

4033 8727,5 71 095,0 [1+(18734+8402)/92504]=          
1,293349

91 951,0

4034 7823,2 1 775,0 [1+(2027+227)/16278]=            
1,138469

2 021,0

4035 8729,5 113,0 [1+(18734+8402)/92504]=          
1,293349

146,0

4037 8730,5 1 058,0 [1+(18734+8402)/92504]=          
1,293349

1 368,0

Разом 282 962,0

Інфраструктурн
а складова

Локомотивна 
складова

Пасажирська 
складова 2004

5202

Таблиця 4. Принцип розрахунку витрат на рухомі операції

____________________________
1 У наказах Фонду державного майна України застосовується термін "умовно без ризикова складова ставки капіталізації".
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відсотків за кредитами у національній валюті на кінець

базового періоду.

Розрахунковий прибуток від перевезень виділяєть!

ся пропорційно до відповідних операційних витрат та

визначається за формулою:

g

per
gper E

E
PP ⋅= (6),

де perP  — розрахунковий прибуток від перевезень,

тис. грн.;

perE  — загальні витрати з перевезень у базовому пе!

ріоді (за даними Калькуляції собівартості вантажних та

пасажирських перевезень), тис. грн.;

 gE  — загальні операційні витрати у базовому пері!

оді (сума рядків 040, 070, 080, 090 Звіту про фінансові

результати відповідного періоду), тис. грн.

Розрахунковий прибуток від пасажирських пере!

везень по вузьким коліям визначається за форму!

лою:

∑∑
⋅= HL

PL
P

P
pr

per
(7),

де P — економічно обгрунтований прибуток від пе!

ревезень пасажирів по вузьким коліям, тис. грн.;

∑HL — загальний пасажирообіг у базовому періоді

по вузьким коліям, пас!км;

∑ prPL  — приведений вантажообіг у базовому пе!

ріоді, приведених, т!км.

Коефіцієнт рентабельності ( )RK  визначається за

формулою:

з
R E

PK += 1 (8),

де P — очікуваний розрахунковий прибуток від па!

сажирських перевезень по вузьким коліям у базовому

періоді, грн.;

зЕ  — загальні витрати на вузькоколійні пасажирські

перевезення, грн.

Для наглядного представлення принципу побудови

тарифів у таблиці 5 наведено модель розрахунку та!

рифів на перевезення пасажирів по вузькоколійній зал!

ізниці будь!якого регіону.

Враховуючи те, що зараз будь!які пасажирські пе!

ревезення вважаються соціально спрямовані і не мають

прибутку, а туристичні перевезення не відносяться до

цієї категорії, тому автор пропонує спочатку без розра!

хунків встановити прибуток на ці перевезення на рівні

10 %, а потім визначати залежно від ефективності за!

гальної діяльності туристичної компанії.

Принципи формування вартості путівки на турис!

тичні перевезення залізничними коліями:

Вартість путівки на туристичні подорожі вузькоко!

лійною залізницею складається із суми плати за послу!

ги усіх учасників туристичної подорожі, а саме:

1. Послуг регіональної філії "Львівська залізниця"

за доступ до вузькоколійної інфраструктури (тариф за

перевезення туристів).

2. Послуг регіональної філії "Львівська залізниця"

за екіпірування, технічне обслуговування та ремонт

вузькоколійного транспорту (якщо рухомий склад на!

лежіть туристичній компанії).

3. Послуг регіональної філії "Львівська залізниця"

за екіпірування, технічне обслуговування та поточний

і капітальний ремонт рухомого складу та рельсомобі!

лей.

4. Послуг регіональної філії "Львівська залізниця"

за супроводження поїздів технічним персоналом під час

руху та локомотивною бригадою.

5. Послуг регіональної філії "Львівська залізниця"

за заправку поїздів питною водою, електроенергією на

стоянках та переробку контейнерів від вакуумних туа!

летів.

6. Послуг регіональної філії "Львівська залізниця"

за охорону рухомого складу рухомого складу на кінце!

вих зупинках та в депо.

7. Власних витрат туристичної компанії пов'язаних

з організацією туристичних маршрутів (логістичні до!

слідження, виготовлення різних видів реклами, поста!

чання продуктів та напоїв, організація харчування, ро!

бота стюардів, робота гідів, прибирання вагонів, укла!

дення договорів з туристичними агенціями, готелями,

апартаментами, ресторанами, кафе, колибами, лижним

базами, будинками відпочинку, туристичними об'єкта!

ми, екскурсійними бюро та ін.).

8. Послуг готелів та апартаментів за проживання та

харчування туристів в них.

9. Послуг ресторанів, кафе та колиб, вартість хар!

чування яких входить до вартості путівки.

10. Послуг туристичних об'єктів з надання спокій!

ного та активного відпочинку, вартість послуг яких вхо!

дить до вартості путівки.

11. Послуг туристичних агенцій за проведення екс!

курсій по видатним та мальовничим місцям, заповідни!

кам, замкам та ін., вартість послуг яких входить до вар!

тості путівки.

12. Інших послуг, вартість яких передбачена варті!

стю путівки.

Залежно від класності туристичного поїзда, ком!

фортності вагону та кількості зірок у готелі, вартість

путівки змінюється в більшу сторону.

Слід сказати, що залежно від перерозподілу вказа!

них вищи функцій (робіт послуг) витрати, що пов'язані

з утримання, технічного обслуговування рухомого скла!

ду, його охорони та ін. можуть суттєво змінюватися.

Тому власники туристичної компанії мусять вибрати

найбільш раціональний варіант розподілу функцій між

учасників туристичного бізнесу з метою оптимізації при!

бутку.

Найбільші витрати понесуть власники нового рухо!

мого складу та ПАТ "УЗ", яка мусить не тільки реконст!

руювати існуючу вузькоколійну залізницю, а й укласти

багато кілометрів нових колій.

ВИСНОВКИ
Наукова новизна та практична значимість. Автора!

ми розроблено принципи визначення залізничних та!

рифів на перевезення туристів та пасажирів вузькими

коліями з урахування вартості окремих складових (ло!

комотивної вагонної, пасажирської та інфраструктур!

ної), величини прибутку, страхування пасажирів і ту!

ристів та податку на додану вартість.

Також запропонована удосконалена структура ви!

трат та послуг регіональної філії "Львівська залізниця",
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туристичної компанії та інших учасників туристичного

бізнесу, що входять до вартості путівки на перевезення

туристів вузькими коліями.
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Рис. 2. Структура витрат, що відносяться на вартість путівки
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напоїв, організація харчування, робота 
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туристичними агенціями, готелями, 
апартаментами, ресторанами, кафе, 

колибами, лижним базами, будинками 
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стоянках та переробка 

контейнерів від вакуумних 
туалетів 

Послуги ресторанів, кафе та колиб,
вартість харчування яких входить до 

вартості путівки 

Супроводження поїздів під 
час технічним персоналом 
руху та локомотивною 

бригадою

Послуги готелів та апартаментів за 
проживання та харчування в них 

туристів 
Екіпірування, технічне 

обслуговування та поточний 
і капітальний ремонт 
рухомого складу та 
рельсомобілей 

Послуги туристичних агенцій за 
проведення екскурсій, вартість послуг 

яких входить до вартості путівки 
 

Послуги туристичних об’єктів з 
надання спокійного та активного 
відпочинку, вартість послуг яких 

входить до вартості путівки

Охорона рухомого складу на 
кінцевих зупинках та в депо Інші послуги, вартість яких 

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

У сучасних умовах розвитку економіки України зад!

ля забезпечення сталого тренду економічного зростан!

ня держави та здійснення ефективної фінансово!еко!

номічної діяльності промислових підприємств важливо!

го значення набувають інновації та інноваційна діяль!

ність різних секторів економіки, зокрема легкої промис!

ловості. Об'єктивними підставами для цього є такі:

— інновації загалом та інноваційна діяльність су!

б'єктів господарювання є важливою складовою проце!

су забезпечення їх успішного функціонування;

— інновації виступають базовим елементом ефек!

тивної інноваційної стратегії підприємств;

УДК 330.3:338.2

М. П. Денисенко,
д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства
Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ
А. О. Корчинський,
магістрант Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ВІТЧИЗНЯНОЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В
КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ РОЗВИТКУ
НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ

M. Denysenko,
Dr. S. (Econ.), Professor, Professor of Department of Enterprise Economics,
Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv
A. Korchynskyi,
Master's degree student, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

THE MAIN ASPECTS OF FUNCTIONING OF THE DOMESTIC LIGHT INDUSTRY
IN THE CONTEXT FOR ITS DEVELOPMENT ON INNOVATIVE PRINCIPLES

У статті розглянуто основні аспекти функціонування вітчизняної легкої промисловості в кон�
тексті забезпечення її розвитку на інноваційних засадах. Запропоновано заходи підвищення
інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості за видами економічної діяльності,
що сприяли б підвищенню рівня їх конкурентоспроможності на вітчизняному та міжнародних
товарних ринках.

The article considers main aspects of functioning of the domestic light industry in the context of
for its development on innovative principles. The proposed measures are increasing the innovative
development of light industry enterprises by economic activity, which would contribute to improve
their competitiveness on domestic and international commodity markets.

Ключові слова: легка промисловість, інноваційний розвиток, конкурентоспроможність.

Key words: light industry, innovative development, innovative security, competitiveness.

— інновації являються важливим інструментом ство!

рення й підтримки конкурентних переваг підприємств як

на вітчизняному, так і на міжнародному ринках іннова!

ційної продукції;

— інноваційний розвиток легкої промисловості є

стратегічно важливим у контексті забезпечення її кон!

курентоспроможності та економічного розвитку держа!

ви (продукція легкої промисловості використовується

в харчовій та хімічній промисловості; медицині; оборон!

но!промисловому, гірничо!металургійному та машино!

будівному комплексах; будівництві; рибальстві; елект!

роенергетиці тощо).

У цьому контексті підвищення рівня розвитку, зок!

рема на засадах інновацій, різних секторів економіки

справляє значний вплив на рівень соціально!економіч!

ного розвитку держави.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Окремі питання, пов'язані з визначенням сутності

інновацій досліджувались у працях великої кількості

науковців, до яких слід віднести такі: Б. Санто, Б.Твісс,

Й. Шумпетер, М. Туган!Барановський та М. Кондратьєв.

Суттєвий внесок у дослідження ролі інновацій в забез!

печенні економічного розвитку держави розглянуто в

працях таких дослідників: В. Александрова, Ю. Бажал,

А. Гальчинський, В. Геєць, С. Ілляшенко, О. Лапко, В. Се!

миноженко, М. Чумаченко та інших.

Проте, незважаючи на суттєву кількість наукових

напрацювань з цієї проблематики, в сучасній еко!

номічній науці не отримали комплексного висвітлен!

ня питання, пов'язані із визначенням взаємозв'язку

інновацій та інноваційного розвитку легкої промис!

ловості з забезпеченням сталого економічного зрос!

тання держави. Існуючі пропозиції вирішення зазна!

чених проблемних питань, як правило, являють собою

різноспрямовані рекомендації, що не розглядаються

в комплексі з урахуванням доцільності визначення

ефективності інноваційної діяльності підприємств

легкої промисловості за видами економічної діяль!

ності.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Мета статті полягає у розробці комплексу заходів

підвищення інноваційного розвитку підприємств лег!

кої промисловості за видами економічної діяльності,

що сприяли б зростанню рівня їх конкурентоспромож!

ності на вітчизняному та міжнародних товарних рин!

ках.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інновації являються важливою економічною категорією

на сучасному етапі розвитку економіки України. На сьогодні

відсутнє єдине визначення терміну "інновації". В наукових

публікаціях як іноземних, так і вітчизняних авторів терміни

"нововведення", "новація", "інноваційний процес", "нова!

торство" переважно розглядаються в якості синонімів. По!

няття "інновація" походить від англійського слова

"innovation", що в перекладі означає "введення новацій".

Вперше категорія "інновації" була використана

Й. Шумпетером проте зміст та характеристика цього

явища розглядалася ще його попередниками: М. Туган!

Барановським та М. Кондратьєвим.

Відповідно до Закону України "Про інноваційну

діяльність" від 04.07.2002 № 40!IV [1] "інновації — но!

востворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурен!

тоздатні технології, продукція або послуги, а також

організаційно!технічні рішення виробничого, адмініст!

ративного, комерційного або іншого характеру, що

істотно поліпшують структуру та якість виробництва і

(або) соціальної сфери".

Іншими словами, інноваціями вважаються вкладен!

ня інвестиційного капіталу в нововведення, що призво!

дять до кількісних або якісних змін у підприємницькій

діяльності. Інновації мають задовольняти ринковий по!

пит, мати новизну та забезпечувати необхідний обсяг

доходу суб'єктам господарювання.

Згідно з цим Законом [1] "інноваційна діяльність —

діяльність, що спрямована на використання і комерціа!

лізацію результатів наукових досліджень та розробок і

зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних

товарів і послуг".

Таблиця 1. Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2010—2015 роках
(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 Січень-грудень 
2010 року1 

Січень-грудень 
2011 року1 

Січень-грудень 
2012 року1 

Січень-грудень 
2013 року1 

Січень-грудень 
2014 року2 

Січень-
грудень  

2015 року3 
Промисловість 112,2 108 99,3 95,7 89,9 87,0 
Переробна промисловість 116,3 109,7 98 92,7 90,7 87,4 
Текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 

113,1 106,7 94,1 94,1 98,6 92,0 

Текстильне виробництво 120,5 115,2 105 93,4 103,9 96,8 
Ткацьке виробництво - - - 85,4 98,1 109,4 
Виробництво інших 
текстильних виробів 

- - - 95,9 104,5 93,2 

Виробництво одягу 114,1 103,9 93,1 95,2 102 92,1 
Виробництво одягу, крім 
хутряного 

- - - 96,3 95,6 94,7 

Виробництво шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів 

105,6 105,3 85,9 92,7 84,0 84,5 

Дублення шкур і оздоблення 
шкіри; виробництво дорожніх 
виробів, сумок, лимарно-
сідельних виробів; вичинка та 
фарбування хутра 

84,3 105,8 81,9 113,2 81,4 82,7 

Дублення шкур і оздоблення 
шкіри; вичинка та фарбування 
хутра 

94,0 97,6 82,6 115,4 77,5 75,4 

Виробництво взуття 121,6 105,0 88,0 82,6 85,7 85,7 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
2 Уточнені дані.
3 Уточнені дані. Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини

зони проведення антитерористичної операції.)
Джерело: сформовано за даними [3—8].
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За сучасних реалій економічного розвитку України

досягненню позитивного ефекту за рахунок впровад!

ження інновацій, практичному освоєнню інноваційних

розробок і активізації інноваційної діяльності підпри!

ємств перешкоджає низка факторів зовнішнього і внут!

рішнього середовища, до яких слід віднести:

— низьку інноваційну активність вітчизняних про!

мислових підприємств;

— розпорошеність коштів, отриманих від впровад!

ження інноваційної продукції як в середині країни, так і

за її межами;

— відсутність комплексного впровадження інно!

вацій за стадіями інноваційного циклу;

— недосконалість організаційно!економічного ме!

ханізму управління інноваційною діяльністю підпри!

ємств.

Зазначені аспекти характерні загалом для промис!

лових підприємств різних секторів економіки. Проте,

зважаючи на специфічні особливості функціонування

підприємств легкої промисловості в цілому, а також за

видами економічної діяльності, зокрема, шкіряної, ос!

новні проблемні аспекти, що перешкоджають їх ефек!

тивному функціонуванню, базуються на такому [2, с.

7]:

1. "Тінізація" внутрішнього споживчого ринку та

насичення його імпортними товарами, завезеними із

заниженням митної вартості та контрабандно, а також

дешевими товарами.

2. Нестача кваліфікованих управлінців на вітчизня!

них промислових підприємствах.

3. Високий ступінь зношеності основних засобів, не!

обхідність модернізації виробництва та його технічно!

го покращення.

4. Великий сегмент споживачів з низьким рівнем

доходів.

5. Завезення технологічного устаткування, яке в

Україні не виробляється, та запасних частин до нього

для випуску конкурентоспроможної продукції промис!

ловими підприємствами.

6. Проблема захисту українського виробника.

7. Скорочення сировинної бази, залежність тек!

стильної, взуттєвої та шкіряної промисловості від імпор!

тної сировини.

Негативний вплив зазначених чинників на економі!

чний розвиток вітчизняної легкої промисловості, у тому

числі шкіряної, сприяє нарощуванню загроз ефектив!

ному функціонуванню промислових підприємств цього

сектору економіки.

Загалом стан розвитку легкої промисловості за ви!

дами економічної діяльності на фоні складної еконо!

мічної ситуації в України не сприяє підвищенню рівня

розвитку як промислових підприємств, так і держави і

призводить до зниження рівня їх конкурентоспромож!

ності та держави загалом. У результаті відбувається

нарощування негативних тенденцій у цьому важливо!

му з точки зору забезпечення зростання економіки на
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2010 рік 
млн грн. 1043111 Х 703340 Х 8348,6 Х 

у % до підсумку 100 Х 67,4 Х 0,8 Х 

2011 рік 
млн грн. 1305308 125,14 852537,4 121,21 9676,2 115,90 
у % до підсумку 100 Х 65,3 Х 0,7 Х 

2012 рік 
млн грн. 1367926 104,80 871146,6 102,18 9763,6 100,90 
у % до підсумку 100 Х 63,7 Х 0,7 Х 

2013 рік млн грн. 1322408 96,67 817734,3 93,87 9606 98,39 
у % до підсумку 100 Х 61,8 Х 0,7 Х 

2014 рік3 млн грн. 1428839,1 108,05 903735,3 110,52 11510 119,82 
у % до підсумку 100 Х 63,3 Х 0,8 Х 

Таблиця 2. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами
економічної діяльності1 у 2010—2014 роках

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, за 2014 р. — також без
частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності підприємств фор!
муються за однорідними видами економічної діяльності).

3 Дані уточнено.
Джерело: сформовано за даними [9].
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інноваційних засадах сектору. До таких тенденцій від!

носяться:

1. Розбалансованість розвитку промислового ком!

плексу України. На фоні того, що значний період часу

легка промисловість залишалась поза увагою держави,

а пріоритетними з урахуванням збільшення обсягів дер!

жавної підтримки були гірничо!металургійний комплекс,

хімічна промисловість та частково, машинобудівний

комплекс, то за 2010—2015 роки відбулось зменшення

індексів промислової продукції за видами діяльності

(табл. 1).

Незважаючи на зменшення у 2010—2015 роках

індексів промислової продукції за видами діяльності

(табл. 1) протягом 2010—2014 років спостерігалось

збільшення обсягів реалізованої продукції (табл. 2).

Так, у 2014 році порівняно з 2010 роком обсяги реалі!

зованої продукції збільшились на 37,0%, зокрема, про!

дукції переробної промисловості — на 28,5%, тек!

стильного виробництва, виробництва одягу, шкіри,

виробів зі шкіри та інших матеріалів — 37,9%. Такі

зміни були забезпечені в основному за рахунок зрос!

тання ціни продукції, викликаної, в свою чергу, знач!

ними темпами інфляції, що не можна вважати позитив!

ною тенденцією розвитку легкої промисловості, зок!

рема, шкіряної.

2. Погіршення конкурентоспроможності української

продукції легкої промисловості, у тому числі шкіряної.

Зазначене відбулось у результаті засилля на внутріш!

ньому ринку імпортних товарів, завезених із занижен!

ням митної вартості та контрабандно, присутності на

ринку великої кількості товарів тіньового виробництва

та товарів "second hand". Частка товарів вітчизняного

виробництва на внутрішньому ринку становить 10—50%

за різними товарними групами [10].

Також за даними Державної служби статистики Ук!

раїни (табл. 3) спостерігалось переважання обсягів

імпорту над експортом в цілому за усі роки, крім 2015

року. Проте у 2015 році порівняно з 2013 роком обсяги

імпорту зменшились на 37,9%, експорту — на 24,8%.

Зокрема, за товарними групами (табл. 3) переважа!

ло зменшення імпорту за групою "XII. Взуття, головні

убори, парасольки" і склало у 2015 році порівняно з 2010

роком !49,3%; відносно експорту найбільше скороти!

лись його обсяги за групою "VIII. Шкури необроблені,

шкіра вичищена" (ця товарна група за даними 2010 року

носила назву "VIII. Шкiряна i хутряна сировина та виро!

би з них"). Позитивним можна було б вважати таку си!

туацію в легкій промисловості за товарними групами

відносно скорочення обсягів імпорту, але на фоні на!

рощування негативних тенденцій в цьому секторі еко!

номіки, відбувається зменшення можливостей промис!

лових підприємств до розбудови легкої промисловості,

у тому числі шкіряної, на інноваційних засадах.

3. Низький рівень інноваційної активності вітчизня!

них підприємств легкої промисловості. Протягом 2010—

2014 років (табл. 4) спостерігається зменшення по про!

мисловості загальної кількості промислових підпри!

ємств на !5,6% у 2014 році порівняно з 2010 роком за!

галом та в переробній промисловості, зокрема (!6,9%

відповідно).

Код і назва товарів 
згідно з УКТЗЕД Роки 

Експорт Імпорт 

млн дол. 
США 

у % до 
попереднього 

року 

у % до 
загального 
обсягу 

млн дол. 
США 

у % до 
попереднього 

року 

у % до 
загального 
обсягу 

Усього 

20101 50744,3 129,5 100 60352,0 133,5 100 
20111 67594,1 133,2 100 81040,5 134,3 100
20121 67779,8 100,3 100 83135,4 102,6 100
20131 62305,9 91,9 100 75834,6 91,2 100 
20141 53901,7 86,5 100 54428,7 71,8 100
20152 38134,8 70,7 100 37502,3 68,9 100

VIII. Шкіряна i 
хутряна сировина 
та вироби з них 

20101 173,8 97,6 0,3 175,7 143,2 0,3 

VIII. Шкури 
необроблені, шкіра 
вичищена 

20101 - - - - - - 
20111 168,4 96,9 0,2 199,7 113,7 0,2
20121 132,4 78,6 0,2 246,9 123,6 0,3
20131 148,9 112,5 0,2 256,2 103,8 0,3
20141 156,7 105,2 0,3 222,7 86,9 0,4 
20152 114,7 73,2 0,3 167,4 75,2 0,4

ХI. Текстиль та 
вироби з текстилю 

20101 734,6 103,2 1,4 1974,6 139,9 3,3
20111 862,2 117,4 1,3 1977,4 100,1 2,4 
20121 782,4 90,7 1,2 2544,5 128,7 3,1
20131 809,4 103,4 1,3 2402,1 94,4 3,2
20141 785,8 97,1 1,5 1883,3 78,4 3,5 
20152 634,2 80,7 1,7 1413,6 75,1 3,8

XII. Взуття, 
головні убори, 
парасольки 

20101 174,7 121 0,3 490,0 171,4 0,8
20111 208,8 119,5 0,3 361,2 73,7 0,4 
20121 175,9 84,3 0,3 792,7 219,5 1 
20131 198,7 113 0,3 790,9 99,8 1 
20141 202,8 102,1 0,4 430,7 54,4 0,8
20152 150,8 74,4 0,4 248,3 57,6 0,7

Таблиця 3. Товарна структура зовнішньої торгівлі за 2010—2015 роки

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення

антитерористичної операції.

Джерело: сформовано за даними [11—16].
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Позитивним слід вважати той факт, що збільшилась

за період 2010—2014 років (табл. 4) кількість промисло!

вих підприємств, що займалися інноваційною діяльністю

в цілому по промисловості (10,0% у 2014 році проти 2010

року), з них, тих, що витрачали кошти на придбання ма!

шин, обладнання та програмного забезпечення (зростан!

ня становило 18,2%) та навчання та підготовку персоналу

(43,7% відповідно). Проте загалом ситуація залишається

критичною в легкій промисловості (текстильне виробниц!

тво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших

матеріалів), зокрема, незважаючи на збільшення кількості

підприємств, що витрачали кошти на придбання машин,

обладнання та програмного забезпечення.

Також за даними таблиці 5 протягом 2010—2014

років відбулось зменшення обсягів реалізованої інно!

ваційної продукції:

— у цілому по промисловості України (!23,8%),

зокрема, продукції, що була новою для ринку (!35,7%)

та продукції, що була новою для підприємства (!

18,1%);

— загалом по переробній промисловості (!23,6%),

а також продукції, що була новою для ринку (!35,0%)

та продукції, що була новою для підприємства (!18,2%).

Позитивним можна було б вважати факт збільшен!

ня обсягів реалізованої інноваційної продукції легкої

промисловості у 2010—2014 роках у 1,2 рази, зокрема,

продукції, що була новою для ринку — у 6,1 разу та

продукції, що була новою для підприємства — у 1,1

разу. Але, зважаючи на загальну складну економічну

ситуацію в державі і легкій промисловості, зокрема, такі

позитивні результати не являються наслідком здійснен!

ня виваженої політики держави щодо реалізації стра!

тегії розвитку легкої промисловості, у тому числі шкіря!

ної, на інноваційних засадах.

До основних чинників, що вплинули на такий стан

справ у легкій промисловості, зокрема у шкіряній, на!

Таблиця 4. Промислові підприємства за напрямами проведених інновацій та видами
економічної діяльності у 2010—2014 роках, одиниць

1 У збірнику інформацію за 2014 рік наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції (крім даних, наведених у розділі Х). Дані по Донецькій та

Луганській областях можуть бути уточнені.
2 Кількість промислових підприємств за напрямами проведених інновацій за видами економічної діяльності (КВЕД!2010).

Джерело: сформовано за даними [17—20].
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Промисловість України 

2010 10606 1462 224 124 840 100 222 102 194
2011 10350 1679 248 134 1062 105 303 138 229
2012 10089 1758 214 134 1096 87 321 102 202
20132 10189 1715 215 114 1082 85 333 95 165
20142 10010 1609 189 94 993 83 319 79 140

Переробна промисловість 

2010 9017 1349 221 107 753 91 204 101 177 
2011 8773 1499 245 109 917 96 277 136 209
2012 8490 1581 207 115 956 78 291 101 171
20132 8383 1551 213 95 950 77 302 94 146
20142 8395 1449 185 79 870 71 293 78 128

легка промисловість: 
2010 642 63 5 - 39 2 6 3 4
2011 613 82 6 1 57 3 11 4 10
2012 594 81 5 1 51 1 11 3 9

- текстильне виробництво; 
виробництво одягу, хутра та 
виробів з хутра 

2010 511 55 4 - 34 2 5 2 3
2011 493 68 4 1 46 2 8 2 8
2012 476 69 4 1 42 1 9 2 7 

- виробництво шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 

2010 131 8 1 - 5 - 1 1 1 
2011 120 14 2 - 11 1 3 2 2
2012 118 12 1 - 9 - 2 1 2

- текстильне виробництво; 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 

20132 607 71 4 1 46 2 14 1 1

20142 622 82 7 1 56 3 12 3 5 
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ряду з іншим, слід віднести (табл. 6) зменшення обсягів

фінансування інноваційної діяльності підприємств за

видами економічної діяльності та відсутність обсягів

фінансування підприємств легкої промисловості за де!

якими джерелами.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Загалом така ситуація в легкій промисловості, об!

межує можливості підвищення рівня конкурентоспро!

можності промислових підприємств цього сектору еко!

номіки як на вітчизняному, так і міжнародних товарних

ринках та справляє негативний вплив на економічний

розвиток держави. А як результат, зазначене потребує

розробки комплексу заходів підвищення інноваційно!

го розвитку підприємств легкої промисловості (також

шкіряної), до яких слід віднести, зокрема ті, що передба!

чають здійснення модернізації підприємств легкої про!

мисловості; впровадження інновацій різних видів задля

зменшення матеріало!, енерго! і ресурсомісткості ви!

робництва; здійснення комплексної автоматизації та ме!

ханізації виробничих процесів.

А також доцільним вбачається розробка та ре!

алізація на державному рівні заходів, що сприяли

б:

1. Зменшенню "тінізації" внутрішнього ринку.

2. Збільшенню обсягів реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяль!

ності.

3. Підвищенню рівня конкурентоспроможності про!

дукції вітчизняної легкої промисловості, у тому числі

шкіряної.

4. Прискоренню розвитку легкої промисловості на

інноваційних засадах.
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Промисловість України: 

2010 33697,6 3,8 10995,1 22702,4 32,6 67,4 
2011 42386,7 3,8 17411,0 24975,7 41,1 58,9 
2012 36157,7 3,3 14512,6 21645,1 40,1 59,9 
20132 35862,7 3,3 12362,3 23500,4 34,5 65,5 
20142 25669,0 2,5 7066,3 18602,7 27,5 72,5 

Переробна промисловість: 

2010 33445,6 5,2 10845,0 22600,7 32,4 67,6 
2011 42159,4 5,4 17350,0 24809,3 41,2 58,8 
2012 36013, 1 4,8 14497, 8 21515, 3 40,3 59,7 
20132 35571,4 4,9 12349,6 23221,7 34,7 65,3 
20142 25543,1 3,7 7044,8 18498,3 27,6 72,4 

легка промисловість: 
2010 127,5 2,2 4,2 123,3 3,3 96,7 
2011 148,5 2,3 4,8 143,7 3,2 96,8 
2012 189, 7 2,6 2, 8 186, 9 1,5 98,5 

- текстильне виробництво; 
виробництво одягу, хутра 
та виробів з хутра 

2010 66,8 1,7 4,2 62,6 6,3 93,7 
2011 120,9 2,8 4,8 116,1 3,9 93,1 
2012 158, 3 2,8 2,8 155, 5 1,8 98,2 

- виробництво шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 

2010 60,7 3,2 - 60,7 - 100,0 
2011 27,6 1,4 - 27,6 - 100,0 
2012 31, 3 1,7 - 31,3 - 100,0 

- текстильне виробництво; 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 

20132 152,4 2,0 6,7 145,8 4,4 95,6 

20142 283,8 8,3 29,7 254,1 10,5 89,5 
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риторії Автономної Республіки Крим і м. Севастополя)

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://

www.ukrstat.gov.ua/

12. Товарна структура зовнішньої торгівлі України

за 2011 рік (без урахування тимчасово окупованої те!
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13. Товарна структура зовнішньої торгівлі України

за 2012 рік (без урахування тимчасово окупованої те!

риторії Автономної Республіки Крим і м. Севастополя)
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Таблиця 6. Розподіл загального обсяг
у фінансування інноваційної діяльності за джерелами та видами економічної діяльності

у 2010—2014 роках, млн грн.

1 У збірнику інформацію за 2014 рік наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції (крім даних, наведених у розділі Х). Дані по Донецькій та

Луганській областях можуть бути уточнені.
2 Кількість промислових підприємств за напрямами проведених інновацій за видами економічної діяльності (КВЕД!2010)

Джерело: сформовано за даними [17—20].
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Промисловість 
України 

2010 8045,5 4775,2 87,0 5,7 0,9 31,0 2411,4 626,1 108,1
2011 14333,9 7585,6 149,2 12,3 0,5 45,4 56,9 5489,5 994,7
2012 11480,6 7335,9 224,3 17,6 0,0 154,5 994,8 2407,8 345,8
20132 9562,6 6973,4 24,7 157,7 2,2 123,7 1253,2 630,2 397,6
20142 7695,9 6540,3 344,1 5,7 32,9 8,2 138,7 561,1 64,9

Переробна 
промисловість: 

2010 7698,8 4480,8 61,3 1,2 0,9 14,6 2409,3 622,7 108,0
2011 8315,0 6031,4 141,0 0,4 0,5 12,2 56,9 1078,0 994,7
2012 8056,0 6494,3 151,5 0,7 - 63,7 394,8 610,8 340,3
20132 8262,3 6029,7 15,3 130,6 2,2 10,5 1250,3 588,0 235,7
2014 6776,3 5655,0 343,9 0,1 32,6 8,2 135,1 536,5 64,9

легка промисловість 
2010 53,3 44,8 - - - - 8,5 - -
2011 33,2 31,3 0,5 0,1 - - - 1,3 0,1
2012 66,0 55,6 0,4 0,1 - - 0,6 7,2 2,1

- текстильне 
виробництво; 
виробництво одягу, 
хутра та виробів з 
хутра 

2010 42,8 34,3 - - - - 8,5 - -
2011 24,0 22,1 0,5 0,1 - - - 1,3 0,1 

2012 59,4 48,9 0,4 0,1 - - 0,6 7,2 2,1 

- виробництво шкіри, 
виробів зі шкіри та 
інших матеріалів 

2010 10,5 10,5 - - - - - - -
2011 9,2 9,2 - - - - - - -
2012 6,6 6,6 - - - - - - -

- текстильне 
виробництво; 
виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі 
шкіри та інших 
матеріалів 

20132 84,6 82,1 - 0,3 - - - 2,0 0,2

20142 94,6 89,1 - - - - - 5,5 - 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Кредитні спілки є некомерційними фінансовими

організаціями, які спеціалізуються на фінансовій взає!

модопомозі та ощадно!кредитних операціях. Для насе!

лення кредитні спілки є одними з найбільш привабли!

вих фінансових інституцій, які також складають потуж!

ну конкуренцію банківському кредитуванню. В Україні

в умовах повільного збільшення доходів населення по!

стійно збільшується попит на предмети довгостроково!

го користування — автомобілі, будинки, меблі, ком!

п'ютери та інші товари домашнього вжитку. В сьогод!

нішніх соціально!економічних умовах такі покупки прак!

тично не здійснюються за рахунок заощаджень. Для

УДК 336.2
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імені Григорія Сковороди", м. ПереяславCХмельницький

КРЕДИТНІ СПІЛКИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО
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У статті досліджено роль та значення кредитних спілок у системі державного фінансового регу�
лювання розвитку людського потенціалу. Виявлено переваги та недоліки, тенденції та особливості
діяльності кредитних спілок на фінансовому ринку в Україні. Наведено пропозиції щодо удоскона�
лення діяльності кредитних спілок в контексті їх сприяння людському розвитку. Сформульовано
висновки, що в умовах сучасного економічного середовища кредитні спілки мають можливості ста�
ти потужним інструментом задоволення потреб населення у позикових коштах для задоволення спо�
живчих потреб. У межах цього кредитні спілки мають значний потенціал розвитку, але за умови підви�
щення ефективності державного регулювання та удосконалення нормативно�правового забезпе�
чення. Важливим напрямом забезпечення ефективності функціонування кредитних спілок у цілях
людського розвитку є забезпечення їх функціонування за принципом неприбутковості та коопера�
тивної природи.

The article is dedicated to research of the role and the importance of credit unions in the system of
financial regulation of human potential development. The author has indicated advantages and
disadvantages, tendencies and peculiarities of the activity of the credit unions in the financial market of
Ukraine. The author suggests recommendations regarding improvement of the activity of the credit unions
in the context of facilitation of human development. The author has concluded that the credit unions are
able to become a powerful instrument of meeting the population's demand for borrowed funds in order to
satisfy consumptive needs under the current economic environment. Owing to this process, the credit
unions have considerable potential of development on the stipulation of enhancement of effectiveness
of the governmental regulation and improvement of the normative and legal framework. Functioning of
the credit unions on the principles of non�profitability and cooperative nature is an important direction of
providing efficiency of operating of the credit unions for the purpose of human development.
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задоволення потреб населення "у кредиті" функціону!

ють кредитні спілки, основна мета яких — підвищення

добробуту учасників шляхом взаємного кредитування

на умовах повернення й платності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Окремі складові державної фінансової політики в

контексті розвитку людського потенціалу активно дос!

ліджуються вітчизняними науковцями. Питанням впли!

ву бюджетних інструментів на розвиток людського по!

тенціалу присвячені праці Луніної І.О., Кудряшова В.П.,

Затонацької Т.Г., Деркача М.І., Тарангул Л.Л., Кравчен!

ко Л.А., Ляхович Г.І., Лютого І.О., Полозенко Д.В., Чу!

гунова І.Я., Василика Д.О. Вплив податків на розвиток

людського потенціалу вивчали Швабій К.І., Огонь Ц.Г.,
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Калінеску Т.В., Вишневський В.П., Липницький Д.В.,

Соколовська А.М. Взаємозв'язок фінансового ринку і

розвитку людського потенціалу вивчали Федулова Л.,

Черевиков Є.В., Жаліло Я.А., Богдан Т.П., Запатріна І.В.,

Осецький В.Л., Лагутін В.Д., Терещенко Г.М. та інші.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У світовій практиці кредитні спілки розпочали свою

діяльність у кінці дев'ятнадцятого на початку двадцятого сто!

ліття і на сьогодні функціонують у понад 80!ти країнах. Кре!

дитні спілки — кооперація, передусім означає спільну

діяльність учасників. Державне регулювання і нагляд за діяль!

ністю кредитних спілок здійснює Уповноважений орган згідно

з законодавством України про фінансові послуги та державне

регулювання ринків фінансових послуг, інші державні органи

відповідно до їх компетенції. Втім, на практиці вітчизняні кре!

дитні спілки є майже непідконтрольними, а права учасників не!

захищеними. З огляду на значну кількість кредитних спілок в

Україні це є реальною проблемою. Так, станом на 31.12.2014

кількість кредитних спілок становила 589, відокремлених

підрозділів — 610. За кількістю членів кредитних спілок, як і

раніше, лідирують Львівська область (130,4 тис. осіб), м. Київ

та Київська область (78,3 тис. осіб), Івано!Франківська (64,1

тис. осіб) та Закарпатська області (59,7 тис. осіб). Лідерами за

розмірами активів є кредитні спілки м. Києва (646,6 млн грн.),

Харківської (170,7 млн грн.), Львівської (154,5 млн грн.) та Хер!

сонської областей (137,8 млн грн.). За результатами 2014 року,

як і в попередні періоди, більшість кредитних спілок 244

(58,2%) об'єднує кількість членів — до 1,0 тис. осіб. При цьо!

му достатньо велика кількість кредитних спілок 160 (38,2%)

об'єднує від 1,0 тис. до 10,0 тис. членів [1].

На кінець 2014 року кількість членів кредитних спілок

становила 821,6 тис. осіб, що на 159,3 тис. осіб (16,2%)

менше, ніж на кінець 2013 року. Також відбулося зменшен!

ня і в структурі членів кредитних спілок. Так, зменшилися

частки членів кредитних спілок, які мають діючі кредитні

договори, з 233,6 тис. осіб до 186,6 тис. осіб та членів кредит!

них спілок, які мають діючі депозитні договори, з 40,3 тис. осіб

до 31,5 тис. осіб.

Незважаючи на те, що у разі припи!

нення членства фізична особа понесе

втрати, спостерігається тенденція до

зменшення кількості учасників кредит!

них спілок, що, у свою чергу, свідчить

про зниження довіри до цих кредитних

установ з боку населення.

Динаміка кількості членів кредитних

спілок наведено на рисунку 1. Скороти!

лась кількість членів кредитних спілок,

які мають діючі кредитні договори.

З рисунку 1 видно, що переломним

роком був кризовий 2008 рік, який

відзначився банкрутством багатьох кре!

дитних спілок та значною втратою зао!

щаджень їхніх учасників. Крім того,

відбулося зменшення частки інших осіб,

які не користуються послугами кредит!

них спілок, але залишаються їх члена!

ми, з 707,0 тис. осіб до 603,5 тис. осіб.

Науковці відзначають, що світова

економічна криза не лише ускладнила

умови роботи галузі, але й оголила най!

гостріші проблеми її розвитку: 1) негаразди, пов'язані з

шахрайськими діями керівництва кредитних спілок, для яких

спілка — тимчасова фінансова установа, метою створення

якої є збагачення шахрайським способом вузького кола

осіб; 2) низька ефективність контролю з боку МВС та про!

куратури щодо дотримання законності керівництвом кре!

дитних спілок; 3) низька ефективність контролю з боку На!

ціональної комісії, що здійснює державне регулювання у

сфері ринків фінансових послуг [2].

У процесі функціонування кредитних спілок стосовно

акумуляції грошових коштів членів провідну роль відіграє

процентна ставка за депозитами. В докризовий період кре!

дитні спілки пропонували досить високі відсотки за депози!

тами. Втім, що стосується гарантування вкладів, то на сьо!

годні чинна нормативно!правова база не містить положень,

які забезпечували б гарантії повернення вкладів, що також

зумовлює недовіру до кредитних спілок та зменшення

кількості учасників.

У свою чергу продовжується декапіталізація кредитних

спілок. За даними Нацкомфінпослуг загальний обсяг активів

кредитних спілок станом на 31.12.2014 році становить 2

338,7 млн грн. і зменшився на 260,1 млн грн., або на 10,0%

порівняно з відповідною датою 2013 року (станом на

31.12.2013 — 2 598,8 млн грн.) (рис. 2).

Відповідно до чинного законодавства капітал кредит!

ної спілки складається з пайового, резервного та додатко!

вого капіталів, а також залишку нерозподіленого доходу

спілки і не може бути меншим 10 відсотків від суми її за!

гальних зобов'язань. У свою чергу, майно кредитної спілки

формується за рахунок: вступних, обов'язкових пайових та

інших внесків членів кредитної спілки (крім внесків (вкладів)

на депозитні рахунки); плати за надання своїм членам кре!

дитів та інших послуг, а також доходів від провадження

інших видів статутної діяльності; доходів від придбаних

кредитною спілкою державних цінних паперів; грошових та

інших майнових пожертвувань, благодійних внесків, грантів,

безоплатної технічної допомоги як юридичних, так і фізич!

них осіб, у тому числі іноземних; інших надходжень, не за!

боронених законодавством. Майно кредитної спілки є її
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Рис. 1. Динаміка кількості членів кредитних спілок
в 2006—2014 роках

Джерело: складено за [1].
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власністю. Кредитна спілка володіє, користується та роз!

поряджається належним їй майном відповідно до закону та

свого статуту.

Пайовий капітал кредитної спілки формується за раху!

нок обов'язкових та додаткових пайових членських внесків

членів кредитної спілки. Резервний капітал призначений для

відшкодування можливих збитків кредитної спілки, які не

можуть бути покритими за рахунок надходжень поточного

року, забезпечення платоспроможності кредитної спілки та

захисту заощаджень її членів. Резервний капітал кредитної

спілки формується за рахунок вступних внесків членів кре!

дитної спілки та частини доходів кредитної спілки до мо!

менту досягнення ним не менш як 15 відсотків від суми ак!

тивів, зважених на ризик кредитної спілки [3].

Статутом кредитної спілки можуть бути передбачені й

інші джерела формування резервного капіталу. Додатко!

вий капітал кредитної спілки формується за рахунок цільо!

вих внесків членів спілки, благодійних внесків фізичних та

юридичних осіб, безоплатно отриманого майна і необорот!

них засобів. Рішення про використання капіталу на покрит!

тя збитків кредитної спілки приймається спостережною ра!

дою кредитної спілки в порядку, визначеному законодав!

ством та рішенням загальних зборів членів кредитної спілки.

Декапіталізація вітчизняних кредитних спілок (поряд із

несприятливими фінансово!економічними умовами) була

зумовлена цілою низкою проблем розвитку: неналежне

виконання зобов'язань перед членами кредитної спілки;

систематичне порушення прав членів кредитних спілок та

відсутність захисту прав, зокрема щодо гарантування

вкладів; наявність тіньового сектору у діяльності значної

кількості кредитних спілок; відсутність доступу до дешевих

кредитних коштів для широкого кола учасників (кредити

переважно видавалися для "своїх"); відсутність діючої

інфраструктури фінансової й технічної підтримки ефектив!

ної діяльності кредитних спілок; неналагоджена операцій!

на діяльність та сервісний супровід фінансових послуг кре!

дитних спілок; низький рівень професійної діяльності й тех!

нічної оснащеності переважної більшості кредитних спілок;

функціонування критичної кількості кредитних спілок, які у

своїй діяльності не дотримуються основних принципів

міжнародного кооперативного руху та вимог щодо захисту

прав їх членів; недосконалість нормативно!правового за!

безпечення та відповідного нагляду з боку регулятора;

оформлення фіктивних кредитів та інші непрозорі операції,

які призводять до декапіталізації [4].

Структура капіталу кредитних спілок у 2009—2014 ро!

ках наведено на рисунку 3.

Дані рисунку 3 демонструють тенденції декапіталізації

кредитних спілок, а також зростання непокритих збитків. З

метою покриття передбачуваних збитків від неповернення

кредитів кредитною спілкою за рахунок частини доходів

кредитної спілки формується резерв забезпечення покрит!

тя втрат від неповернених позичок. Порядок формування і

використання резерву забезпечення покриття втрат визна!

чається Уповноваженим органом.

Кредитна спілка відповідно до свого статуту: приймає

вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строко!

вості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі;

залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів

на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій

формі; виступає поручителем виконання членом спілки зо!

бов'язань перед третіми особами; розміщує тимчасово

вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які

мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян,

об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні

цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим

органом, та паї кооперативних банків; залучає на договір!

них умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної

спілки, кошти інших установ та організацій виключно для

надання кредитів своїм членам; надає кредити іншим кре!

дитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Упов!

новаженого органу; виступає членом платіжних систем;

оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і

послуг у межах наданого йому кредиту; провадить благо!

дійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для

цього фондів.

Аналітики відзначають, що декапіталізація кредитних

спілок мала порівняно з банками менші обсяги, втім оголи!

лись інші чисельні проблеми: недосконалість законодав!

ства; неврегульованість питань нагляду та контролю; неза!

хищеність вкладників.

У 2014 році кредити, надані членам кредитних спілок,

становлять 1 994,4 млн грн. та порівняно з відповідним пе!
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Рис. 2. Показники динаміки капіталізації кредитних спілок у 2006—2014 роках, млн грн.

Джерело: складено за: [1].
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ріодом 2013 року зменшилися на 15,1% (354,7 млн грн.).

Середній розмір кредиту на одного члена кредитної спілки

становить 10,7 тис. грн. (на 31.12.2012 — 10,0 тис. грн., на

31.12.2013 — 10,1 тис. грн.).

У 2014 році на депозитних рахунках членів кредитних

спілок обліковувалось вкладів на загальну суму 989,8 млн

грн., що менше на 25,6% (340,3 млн грн.), ніж за аналогіч!

ний період 2013 року. Середня сума внесків на депозитні

рахунки становить 31,4 тис. грн. (станом на 31.12.2012 —

28,7 тис. грн., станом на 31.12.2013 — 33,0 тис. грн.) [1].

Із загальної кількості кредитних спілок, які подали звітні

дані за 2014 рік, 402 кредитних спілки (95,9%) надали кре!

дити членам спілки. У 227 кредитних спілках (56,5%) се!

редній показник по наданих кредитах на одного позичаль!

ника менший 10,0 тис. грн. Питома вага активів таких кре!

дитних спілок у загальному обсязі активів становить 46,1%

(1 078,7 млн грн.). У четвертої частини кредитних спілок (116)

показник середнього розміру кредиту на 1 позичальника

від 10,0 до 30,0 тис. грн. Частка активів таких кредитних

спілок у загальному обсязі активів становить 19,4% (453,0

млн грн.). У п'яти кредитних спілках показник середнього

розміру кредиту перевищує 500,0 тис. грн.

Станом на 31.12.2014 загальна сума заборгованості

становить 454,0 млн грн., що на 41,1 млн грн. (10,0%) більше,

ніж за відповідний період 2013 року. У структурі заборго!

ваності з неповернутих і прострочених кредитів переважа!

ють неповернені кредити терміном понад 12 місяців, пито!

ма вага яких становить 62,7% (284,7 млн грн.). Показник

частки простроченої заборгованості у кредитному портфелі

кредитних спілок станом на 31.12.2014 становить 22,8%,

що на 5,2 в.п. більше, ніж станом на 31.12.2013.

Найбільший попит мають споживчі кредити 63,2% від

суми кредитів (1 263,2 млн грн.). У складі споживчих кре!

дитів кредити на придбання автотранспорту становлять

3,1% (38,7 млн грн.); на придбання аудіотехніки, відео та

побутової техніки 2,8% (35,9 млн грн.) та на інші потреби

— 94,1% (1 188,6 млн грн.). Друге місце посідають креди!

ти, надані на придбання, будівництво та ремонт нерухомо!

го майна — 17,5% (348,9 млн грн.). Найменшу частку в за!

гальному обсязі виданих кредитів 2,0% (40,0 млн грн.), як і

в попередні періоди, має кредитування ведення селянських

та фермерських господарств.

Найбільш ризиковими кредитами з огляду на обсяги

прострочення платежів є: кредити, надані на ведення се!

лянських (фермерських) господарств (станом на 31.12.2014

середній кредит становить 29,2 тис. грн.) (простроченість

понад три місяці мають 26,6% (10,6 млн грн.)); комерційні

кредити (станом на 31.12.2014 середній кредит становить

34,3 тис. грн.) (простроченість понад три місяці мають 25,7%

(51,3 млн грн.)).

Діапазон середньозважених відсоткових ставок за

кредитами, які надані членам кредитних спілок, досить ши!

рокий. Найбільша кількість кредитних спілок 129 (30,8%)

надають кредити за середньозваженою ставкою в межах

від 40% до 50% річних. Більше половини кредитних спілок

(54,4%) надають своїм членам кредити за відсотковою став!

кою в межах від 30% до 50% річних.

У аналітиків викликає занепокоєння, що великі кредитні

спілки з активами понад 10 млн грн. займають домінуючу

позицію на ринку фінансових послуг як за кількістю членів

(майже половина ринку), так і за зосередженими активами

(більше половини ринку). Тобто на ринку небанківських

фінансових установ вже протягом тривалого часу відбу!

вається спостерігається дисбаланс. Це, у свою чергу,

свідчить про те, що в Україні функціонують професійні не!

банківські фінансово!кредитні установи — учасники ринку

фінансових послуг, які мають достатньо потужну ресурсну

базу та відповідно, які надають широкий спектр фінансо!

вих послуг щодо залучення вкладів та надання кредитів.

Поряд з цим, вони користуються пільгами в оподаткування.

Можна стверджувати, що великі кредитні спілки втрачають

свою унікальність та неповторність фінансово!кредитної
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Рис. 3. Структура капіталу кредитних спілок у 2009—2014 роках, млн грн.

Джерело: складено за [1].
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установи кооперативного типу. Проте, щоб визначити чи діє

принцип кооперації в окремо взятій спілці необхідно аналі!

зувати діяльність не в загальних показниках, а в розрізі ок!

ремих критеріїв, що ускладнюється непрозорістю діяльності

та закритістю інформації [4]. За даними Нацкомфінпослуг

в загальному обсязі активів найбільшу частку (37,6%) ста!

новить група із 42 кредитних спілок (10,0% від кількості

кредитних спілок, які подали звітні дані за 2014 рік) з обся!

гом активів від 10 до 50 млн грн. [1].

Також науковці відзначаються, що в Україні спостері!

гається спотворення принципів діяльності кредитних спілок.

Кредитні спілки подекуди перетворюються в фінансово!

кредитні організації, які обслуговують корпоративні інте!

реси вузького кола осіб та стають механізмом уникнення

від оподаткування, що негативно відбивається на ставленні

до кооперативного руху загалом. Відсутність довіри до кре!

дитної спілки (незахищеність споживачів фінансових послуг

кредитної спілки) зумовлюють відтік членів та/або пробле!

ми із залученням нових членів, і як результат зниження ка!

піталізації кредитної спілки [4].

На нашу думку, однією з ключових проблем розвитку

кредитних спілок в Україні стало неактивне державне регу!

лювання та недосконалість нормативно!правового забез!

печення. Фактично кредитні спілки було без відповідного

нагляду та контролю з боку регулятора, що призвело до

значних зловживань та порушення прав членів кредитних

спілок, які понесли значні втрати.

Також до проблем, які постали на шляху розвитку кре!

дитної кооперації можна віднести:

— спотворення кооперативної природи кредитних

спілок як неприбуткових організацій;

— недосконалість нормативно!правової бази, пере!

дусім відсутність положень щодо захисту прав членів кре!

дитних спілок (у т.ч. гарантії повернення депозитних

вкладів);

— майже відсутність відповідного нагляду та контролю

за функціонуванням кредитних спілок з боку регулятора.

Логічним наслідком вищезазначених проблем держав!

ного регулювання функціонування кредитних спілок стало:

— систематичне неподання звітності та непрозорість

діяльності;

— невиконання зобов'язань перед членами кредитних

спілок;

— відсутність інфраструктури кредитної кооперації та

технологічна нерозвиненість;

— недотримання принципів кредитної кооперації;

— низький рівень професійності менеджменту кредит!

них спілок;

— обслуговування корпоративних інтересів, зокрема

в частині уникнення від оподаткування;

— наявність тіньового сектору та шахрайських схем ви!

ведення коштів кредитних спілок;

— обмежений доступ до довгострокових кредитних

ресурсів для широкого кола членів кредитних спілок;

— відсутність єдиних стандартів операційної діяльності;

— низький рівень капіталізації вітчизняних кредитних

спілок та наявність тенденцій декапіталізації;

— тенденції до зниження кількості членів кредитних

спілок та незначна їхня кількість у порівнянні із розвинени!

ми країнами;

— диспропорції у регіональному розвитку кредитних

спілок тощо.

Такі системні проблеми розвитку кредитної кооперації

в Україні не можливо розв'язати без удосконалення нор!

мативно!правового забезпечення та побудови ефективної

системи державного регулювання.

Стосовно удосконалення системи державного регулю!

вання кредитними спілками доцільним є використати про!

позиції науковців щодо побудови системи управління, зок!

рема створення апексної фінансової установи (установи, яка

відповідатиме за процеси рефінансування та вирівнювання

ліквідності). Злагоджене функціонування системи держав!

ного регулювання діяльністю кредитних спілок дозволить:

ефективно працювати його учасникам; вкладникам бути

впевненими в інститутах системи та відчувати себе захище!

ними; кредиторам мати відкритий ринок та можливість до!

ступу до інформації [5].

Справедливо відмітити, що подекуди кредитні спілки

демонструють досить непогані результати діяльності та

здатні на відповідному рівні конкурувати з банками в час!

тині мікрокредитування населення під невисокі відсотки.

Мікрокредитування населення та малого бізнесу не дуже

вигідне та досить ризиковане для банків. Тому для ніве!

лювання ризиків неповернення таких споживчих кредитів

банки застосовують підвищені процентні ставки за таки!

ми мікрокредитами. Як правило, банки також вимагають

певного забезпечення за кредитами, що вже є ризикова!

ним для самих позичальників. Безумовно цей сегмент

мікрокредитування має бути заповнений пропозиціями з

боку кредитних спілок і в тому числі шляхом розширення

кола членів.

Ще раз наголосимо, що криза системи кредитної коо!

перації в Україні та значне мікрокредитування комерційни!

ми банками в умовах різкого зниження доходів населення

створило підгрунтя для активізації діяльності ломбардів, які

працюють на невигідних для населення умовах. Також спра!

ведливо зазначити, що ломбарди в Україні вже значний час

знаходяться майже поза впливом державних регуляторів,

створюючи тіньовий фінансовий сектор. Також свої послу!

ги для мікрокредитування пропонують сумнівні напівкрим!

інальні організації, які взагалі є непідконтрольними регуля!

торам. У таких умовах очевидним шляхом задоволення по!

треб населення у мікрокредитуванні є підвищення ефектив!

ності функціонування кредитних спілок.

Також слід відзначити, що, з одного боку, кредитні

спілки здатні акумулювати вільні фінансові ресурси та транс!

формувати їх в інвестиційні ресурси, тобто можуть прийма!

ти активну участь в інвестиційному процесі. З другого боку,

кредитна кооперації насамперед покликана задовольняти

фінансові потреби населення, а також малих та середніх

підприємств у різних галузях економіки. І головна функції

кредитних спілок — це фінансове обслуговування своїх

членів за принципом неприбутковості, тобто забезпечення

фінансового добробуту членів кредитної спілки, а не отри!

мання прибутку та примноження капіталів менеджменту.

Стосовно акумуляції коштів на депозитних рахунках

кредитних спілок, можна скористатися відтоком коштів з

депозитів банків, що пов'язано із певною дестабілізацію

банківської системи у 2013—2015 роках. Довіра до вітчиз!

няної банківської системи значно похитнулася чим можуть

на свою користь скористатись кредитні спілки. Незважаю!

чи на різке зниження рівня доходів населення, на руках

фізичних осіб знаходяться досить значні фінансові ресур!

си, які потенційно можна залучити до кредитних спілок.
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Втім, для залучення значних обсягів коштів населення

необхідно запровадити систему захисту заощадження, зок!

рема через створення фонду гарантування вкладів на зра!

зок банківського та/або це буде певний резервний фонд

на зразок страхових компаній. На нашу думку, для вироб!

лення позиції з цього питання доцільно провести широкі

обговорення серед професіоналів стосовно побудови сис!

теми захисту вкладів/учасників кредитних спілок. Тільки

після того, як держава на законодавчому рівні буде гаран!

тувати поверненість вкладів, можна сподіватися на віднов!

лення довіри до кредитної кооперації.

Зважаючи на важливість підвищення ефективності фун!

кціонування вітчизняних кредитних спілок, необхідним є

розроблення рекомендації у цьому напрямі, у тому числі у

контексті посилення фінансового потенціалу населення че!

рез розвиток кредитних спілок.

Так, для посилення ролі кредитних спілок у забезпе!

ченні фінансової спроможності населення доцільно утво!

рювати різні цільові фонди для реалізації соціально!еко!

номічних та гуманітарних програм. У свою чергу кредитні

спілки можуть реалізовувати такі, як правило, регіональні

програми не тільки фінансово, а й організаційно. Тобто за!

безпечити саме кооперативні (неприбуткові) принципи фун!

кціонування цих небанківських фінансових інституцій,

діяльність яких спрямовано на посилення фінансового та

соціального захисту населення.

ВИСНОВКИ
Для реалізації вищезазначеного необхідно знайти

ефективні шляхи вирішення проблем розвитку кредит!

них спілок, про які йшлося вище. Доцільним є запровад!

ження системного підходу до розв'язання проблем фун!

кціонування та застосування відповідних механізмів та

інструментів державного регулювання, зокрема необхі!

дно:

— запровадити систему гарантування вкладів учасників

кредитних спілок шляхом створення Фонду гарантування

вкладів на зразок банківського сектору, або створення ре!

зервних фондів, або запровадження системи страхування

вкладів страховими компаніями;

— для виявлення недобросовісних позичальників

ініціювати створення єдиного бюро кредитних історій, дос!

туп до яких будуть мати як банки, так і кредитні спілки, що

знизить ризики неповернення кредитів для усіх кредиторів

та сприятиме оздоровленню кредитного ринку;

— ініціювати створення регіональної системи ста!

білізації сільських кредитних спілок;

— ініціювати на державному рівні процес об'єднання

кредитних спілок за принципом регіонального розташуван!

ня, а також стимулювати процес формування асоціацій, які

можуть виконувати роль саморегулівних організацій, що

сприятиме розробленню єдиних правил та стандартизації

операційної діяльності кредитних спілок;

— значним чином посилити систему нагляду та конт!

ролю за діяльністю кредитних спілок через розширення

повноважень регулятора в частині виїзних перевірок, а

також посилення відповідальності за невиконання вста!

новлених нормативів, неподання звітності, або за!

значення неправдивої інформації у звітах про діяльність

кредитних спілок;

— створити нормативно!правове підгрунтя для роз!

витку інфраструктури кредитної кооперації у частині

удосконалення операційної діяльності, розвитку інфор!

маційних технологій та програмного забезпечення, кон!

салтингового супроводження діяльності кредитних

спілок тощо;

— забезпечення інформаційної підтримки кредитних

спілок через соціальну рекламу переваг кредитної коопе!

рації для населення;

— посилення відповідальності, у тому числі криміналь!

ної за дії та/або бездіяльність менеджменту кредитних

спілок, що призвели до фінансових втрат та порушення прав

учасників кредитних спілок.

Підводячи підсумки щодо напрямів розвитку кредит!

них спілок як одного з чинників посилення фінансового

потенціалу населення, слід підкреслити, що пріоритетним є

забезпечення функціонування за принципом неприбутко!

вості та кооперативної природи. Безперечним є факт, що

кредитні спілки мають значний потенціал до розвитку, але

за умови підвищення ефективності державного регулюван!

ня та удосконалення нормативно!правового забезпечення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зміни, що відбуваються у вітчизняній економіці, з

одного боку, сприятливо впливають на різні сторони

соціально!економічного життя суспільства, з іншого

боку, призводять до негативних наслідків. Спад промис!

лового виробництва, низький рівень бюджетного фінан!

сування в розвиток виробництва надали дестабілізую!

чий вплив на розвиток економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема методологічних аспектів розвитку аграр!

ної сфери та економічного розвитку рибного господар!

ства України розглядалася в працях таких вітчизняних

науковців: О.Е. Довбиш, В.К. Кисельов, О.М. Клименко,

В.А. Корчмит, В.Ф. Корельский, Л.С. Ладонько, Р.М. Скуп!

ський, І.Ю. Гришова, О.В. Митяй, Т.С. Шабатура, О.О. Крас!

УДК 338.36:652.8
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к. е. н., здобувач, Харківський національний технічний університет
сільського господарства ім. Петра Василенка, м. Харків

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ
У СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ РИБНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ

E. Markova,
Ph.D, Researcher, Kharkiv National Technical University of Agriculture. Petro Vasilenko, Kharkiv

INVESTMENT MANAGEMENT IN JOB CREATION IN ENTERPRISES FISHING INDUSTRY

Розглянуто основні характеристики інвестиційної діяльності у сфері рибної промисловості в
Україні. Проаналізовано та оцінено переваги для вкладення інвестиційного капіталу у підприє�
мства рибної промисловості, а також сформульовано основні принципові положення органі�
зації інвестиційного процесу створення робочих місць, на яких повинна будуватися розробка
регіональної інвестиційної політики.

The main characteristics of the investment in the fishing industry in Ukraine. Analyzed and evaluated
the advantages to invest capital investment in enterprises fishing industry and formulated the basic
fundamental provisions of the investment process creating jobs which should be based on the
development of a regional investment policy.

Ключові слова: конкурентоспроможність, рибна галузь, економіка підприємства, державні фінанси,

регіональна економіка, переробні підприємства, ринок праці.

Key words: competitiveness of the fishing industry, business economics, public finance, regional economics,

processing enterprises, the labor market.

норуцький, Л.М. Наумова, О.Б. Наумов, Т.М. Гнатьєва,

Б.О. Язлюк, М.Ю. Щербата [1—15] та ін. Проте, не див!

лячись на те, що проблеми розвитку рибного господар!

ства є предметом багатьох наукових досліджень, бага!

то питань залишаються невирішеними.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданнями статті є розглянути основні характери!

стики підприємств у сфері рибної промисловості в Ук!

раїні, проаналізувати та оцінити вплив інвестицій на про!

цес створення робочих місць.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Відтік робочої сили, як наслідок, зниження рівня

зайнятості населення, безробіття, негативно познача!

ються на процесі відтворення робочої сили, на рівні
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добробуту населення, на демографічній ситуації. Не

вдалося уникнути негативних наслідків за роки реформ

і в рибній промисловості Причорномор'я. Зниження ви!

лову риби, обсягів виробництва товарної продукції, як

наслідок, скорочення частки рибної галузі в економіці

регіону, призводять до вивільнення працівників рибної

промисловості, що, в цілому, негативно позначається на

рівні зайнятості як в галузі, так і, в цілому, по регіону на

рівні доходів населення, а також викликає відтік насе!

лення з прибережних територій.

При вирішенні проблем в сфері зайнятості на пер!

ше місце виходять не методи ліквідації негативних

наслідків, а превентивні методи, що дозволяють макси!

мально попередити можливість їх появи. В першу чергу

необхідно діяти за принципом "не ліквідація наслідків

безробіття, а його попередження". Це можливо за ра!

хунок створення ефективних робочих місць на базі но!

вих рибопромислових виробництв і розширення масш!

табів діяльності функціонуючих підприємств рибної про!

мисловості [4].

На тлі практично повної відсутності бюджетного

фінансування розвитку рибної промисловості істотно

зростає значення інвестицій, що спрямовуються на ство!

рення рибопромислових підприємств і забезпечують

приріст робочих місць. В даний час саме активізація інве!

стиційних процесів може гарантувати розвиток різних

сторін суспільного виробництва щодо раціонального

шляху. Активізація інвестиційних процесів багато в чому

обумовлена рівнем і якістю управління інвестиційними

процесами.

Активізація інвестиційних процесів — важливий

фактор, який зумовлює позитивну динаміку економіч!

ного зростання. Чим інтенсивніше розвивається вироб!

ництво, відбувається приріст ВВП, тим більші переду!

мови створюються для інтенсифікації інвестиційної ак!

тивності. Реалізація інвестиційного процесу орієнтова!

на, в кінцевому підсумку, на отримання вигод, причому

як економічних, так і інших.

Доцільно акцентувати увагу при визначенні цілей

інвестування не тільки на отриманні фінансових вигод,

а й слід враховувати супутні корисні ефекти від вкла!

дення коштів. В якості таких ефектів можна розглядати

задоволення попиту на товари, поліпшення соціальної

інфраструктури, стимулювання зайнятості населення та

підвищення рівня його добробуту, наповнюваність бюд!

жетів різних рівнів за рахунок податкових надходжень,

вирішення екологічних проблем, проблем економічної

і продовольчої безпеки. Сукупність перерахованих "ко!

рисних ефектів", в цілому, може забезпечити економіч!

не зростання [5].

Таким чином, в умовах перехідного періоду і транс!

формації вітчизняної економіки досягнення стійкого

економічного зростання неможливе без масштабного

залучення інвестицій і організації ефективного інвести!

ційного процесу.

Не можна ігнорувати той факт, що спрямування

коштів у виробничий сектор економіки може стимулю!

вати створення привабливих робочих місць, які забез!

печують можливість відтворення продуктивних сил сус!

пільства. Важливо забезпечити єдність інтересів підпри!

ємців, власників бізнесу, держави і населення. Підпри!

ємці та держава, в першу чергу, зацікавлені в отриманні

доходів від вкладення коштів і розвитку виробництва,

населення зацікавлено, в першу чергу, в наявності ро!

боти, що гарантує так зване "нормальне існування".

Потрібні робочі місця з гідною оплатою праці і умова!

ми робіт, що забезпечують необхідний рівень добробу!

ту.

Сучасна ситуація показує нездатність приморських

підприємств постачати на світовий ринок рибну про!

дукцію з високим ступенем доданої вартості, а саме

така організація виробничих процесів породжує попит

на додаткову робочу силу і інвестиційний капітал, що

є умовою всього відтворювального процесу в еко!

номіці [8].

Рибна промисловість регіону відчуває загальні труд!

нощі, обумовлені економічними перетвореннями: зни!

ження числа господарюючих суб'єктів, скорочення об!

сягів виробництва, старіння основних фондів, недоско!

налість механізму квотування, відсутність бюджетного

фінансування. Все перераховане негативно позначило!

ся не тільки на рівні економічних і фінансових показ!

ників діяльності підприємств рибної промисловості, а й

призвело до ряду соціальних проблем (особливо в при!

бережних територіях). Скорочення масштабів діяль!

ності, закриття підприємств призвело до масового ви!

вільнення працівників на підприємствах рибної промис!

ловості краю, як наслідок, підвищився рівень безробіт!

тя, знизився рівень доходів, збільшився відтік населен!

ня з неблагополучних районів.

Реінвестування прибутку і амортизаційних відраху!

вань в модернізацію і розширення існуючого бізнесу

характеризувалося тенденцією до скорочення з 2000 р.

до 2014 р. При цьому підприємства рибної промисло!

вості були більш схильні здійснювати інвестиції за ра!

хунок фонду амортизації, ніж використовуючи нероз!

поділений або чистий прибуток.

Оцінка переваг для вкладення інвестиційного капі!

талу показує, що за період з 2003 року по 2014 рік інве!

стування, в основному, здійснюється в рибальство. Спо!

стерігається сировинна спрямованість розвитку галузі,

що не відповідає цілям ефективного розвитку рибної

промисловості і є ключовим обмежувачем розширення

бізнесу і приросту додаткових робочих місць.

Сучасний стан у сфері інвестиційної ефективності

демонструє досить різке скорочення обсягів інвестицій

в середньому на одне підприємство і несуттєве підви!

щення фінансових вкладень у короткостроковій перс!

пективі.

У рибної промисловості Причорномор'я спостері!

гається істотна нестача інвестиційних ресурсів. Реаль!

ний рівень інвестицій в 10—15 разів нижче необхідної

величини. Така ситуація не дозволяє в повній мірі здійс!

нювати інтенсивний розвиток рибної промисловості і

негативно позначається на процесі створення робочих

місць.

Логічним продовженням наведеного вище дослід!

ження виступає необхідність кількісної оцінки потен!

ційної можливості створення робочих місць в рибній

промисловості, виходячи із вартості одного робочого

місця і динаміки інвестицій [11].

Пропонується методика кількісної оцінки потенцій!

них робочих місць, які можуть бути створені за умови

спрямування інвестиційних ресурсів на створення робо!
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чих місць. Запропонована методика складається з по!

слідовних взаємопов'язаних етапів:

— На першому етапі потрібно визначити вартість

створення одного робочого місця без урахування ви!

трат на його подальше утримання та обслуговування

шляхом ділення величини активної частини промисло!

во!виробничих основних фондів на середньоспискову

чисельність зайнятих у рибній промисловості регіону.

— На другому етапі визначається величина витрат

по підтримці пасивної частини промислово!виробничих

основних фондів, що включаються до вартості робочо!

го місця. Дана величина розраховується як відношення

витрат на підтримку функціонування пасивної частини

основних фондів (сума нарахованої амортизації) на се!

редньоспискову чисельність зайнятих в рибній промис!

ловості регіону.

— На третьому етапі визначається сукупна вартість

одного робочого місця шляхом підсумовування витрат

по створенню робочого місця в розрізі активної і пасив!

ної частини основних фондів.

— На четвертому етапі здійснюється оцінка мож!

ливої кількості додаткових робочих місць, які могли

бути створені в процесі щорічного інвестування в ос!

новний капітал. Для цього величину інвестиційних вит!

рат підприємств необхідно розділити на середньорі!

чну вартість одного робочого місця, визначену вище

[4].

Наведені в таблиці 1 дані свідчать, що за умови спря!

мування інвестиційних ресурсів на створення робочих

місць, у середньому, щорічно кількість зайнятих у рибній

промисловості могла б збільшуватися на 1 172 особи.

Однак з урахуванням того, що кошти спрямовуються пе!

реважно в сферу рибодобування, варто відзначити їх

досить низьку ефективність для розширення вироб!

ництв і поповнення робочих місць.

Це пояснюється тим, що кошти використовуються

для придбання застарілого флоту, з високим ступенем

зношеності, що призводить до збільшення витрат на

утримання і експлуатацію, як наслідок, подорожчання

вартості робочого місця, одночасно, не забезпечуючи

приросту робочих місць.

При зниженні обсягу інвестицій, кількість потенцій!

но створюваних робочих місць істотно знижується, чим

вище темп зниження, тим істотніше зниження робочих

місць.

Динаміка інвестиційних процесів у рибній промис!

ловості істотно впливає на зайнятість населення. Не!

долік інвестиційних ресурсів, що спрямовуються в риб!

ну промисловість, негативно позначається на додатко!

вому збільшенні кількості робочих місць і залученні

додаткової робочої сили.

Розрахунок можливого приросту  робочих

місць, тільки з урахуванням впливу динаміки інвес!

тиційних процесів, дає не зовсім об'єктивні резуль!

тати.

Ключовим мотивом розширення діючого бізнесу і

збільшення чисельності персоналу є умова збільшення

прибутковості використання кожної додаткової одиниці

праці, яка збільшує граничні ресурсні витрати на нього.

У зв'язку з цим, збільшення робочих місць на

підприємстві буде мати економічну доцільність доти,

доки прибутковість від продажу додаткового продук!

ту, виговленого за допомогою додаткової одиниці праці,

буде перевищувати витрати на створення і обслугову!

вання робочого місця [6].

Необхідною умовою оптимізації чисельності ро!

бочих місць служить гарантія досягнення позитив!

ної величини прибутку, тобто має сенс збільшувати

кількість персоналу до тих пір, поки кожна нова оди!

ниця праці приносить прибуток вище нульової по!

значки.

Синтезуючи мікроекономічний рівень, прийняття

рішення про збільшення чисельності персоналу на

підприємствах і рівень мезоекономіки, можна відзначи!

ти доцільність підвищення сукупної чисельності зайня!

тих на підприємствах рибної промисловості приблизно

в 7,4 рази щодо рівня 2014 р. Ця величина може бути

досяжною до 2025 р. за умови щорічного підвищення

чисельності на 20% [14].

Можна визначити період, до якого створення робо!

чих місць в рибній промисловості можна вважати до!

цільним, а також розрахувати планований обсяг необ!

хідних інвестиційних ресурсів, що забезпечують ство!

рення додаткових робочих місць.

Розвиток рибної промисловості в регіоні не може

відбуватися в розрізі з існуючими загальнодержавни!

ми тенденціями, і це вимагає комплексного підходу до

вирішення ключової проблеми розвитку галузі, спрямо!

ваної на підвищення її конкурентоспроможності та доб!

робуту працюючого населення.

Разом з тим, ми наголошуємо на необхідності за!

стосування якісно іншого підходу до формування ос!

новних положень регіональної інвестиційної політики,

стимулюючої, в результаті, створення додаткових ро!

бочих місць на підприємствах Причорноморського рег!

іону.

Під регіональною інвестиційною політикою розумі!

ється система заходів, що здійснюються на рівні регіо!

ну, що сприяють мобілізації інвестиційних ресурсів і

визначення напрямів найбільш ефективного і раціональ!

ного використання в інтересах жителів регіону та інвес!

торів. Її метою є підйом економіки, підвищення її ефек!

Таблиця 1. Розрахунок кількості потенційних робочих місць, створюваних в рибній
промисловості Причорноморського регіону

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Вартість активної частини ОПФ, включеної у 
вартість робочого місця, тис. грн. 131,27 170,44 152,17 161,89 166,70 192,30 

Величина витрат на підтримку пасивної частини 
ОПФ, що включається у вартість робочого місця, 
тис. грн. 

92,78 95,88 111,33 124,77 116,12 130,59 

Загальна вартість робочого місця, тис. грн. 224,05 266,32 263,50 286,66 282,81 322,89 
Очікувані інвестиції у основний капітал, млн грн. 294,50 286,00 320,10 315,80 469,30 217,40 
Потенційні робочі місця, тис. чол. 1,314 1,074 1,215 1,102 1,659 0,673 
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тивності та забезпечення самофінансування розвитку

регіону. Вихідною передумовою її раціоналізації є вра!

хування реальних умов господарювання в конкретному

муніципальному утворенні регоіну.

Розробка регіональної інвестиційної політики,

спрямованої на стимулювання зайнятості в регіоні,

зокрема, в прибережних територіях, повинна будува!

тися на основі наступних принципових положень

організації інвестиційного процесу створення робо!

чих місць [12].

1. Принцип комплексності. Реалізація даного прин!

ципу дозволяє пов'язати воєдино соціально!економіч!

ну значимість стимулювання зайнятості в рибній промис!

ловості та економічний інтерес інвесторів.

2. Принцип узгодженості державної, регіональної та

галузевої політики зайнятості та політики економічно!

го розвитку галузі та регіону. Даний принцип передба!

чає взаємоузгодженість і спадкоємність локальних про!

грам створення робочих місць і загального стратегіч!

ного курсу розвитку галузі та економіки.

3. Принцип пріоритетності фінансування. Перед!

бачає спрямування коштів на розвиток рибної промис!

ловості і стимулювання створення робочих місць,

коли її підйом призведе до реанімування і розвитку

багатьох супутніх галузей, що по "ланцюговій реакції"

призведе до зміни ситуації в області зайнятості в ціло!

му.

4. Принцип кількісної обгрунтованості. Величина

створюваних робочих місць у галузі повинна співвідно!

ситися з потребами економіки і ресурсним забезпечен!

ням, яке дасть можливість функціонуванню робочих

місць.

5. Принцип економічної ефективності. Сукупні

витрати на створення робочих місць не повинні пе!

ревищувати сукупний ефект (соціальний і економіч!

ний) від їх введення. Необхідно знайти оптимальне

співвідношення між позитивним і негативним ефек!

том створення робочих місць. Створення неефектив!

них, низькооплачуваних робочих місць недоцільне,

бо формально рівень безробіття знижується, але

соціальна напруженість не спадає у зв'язку з низь!

ким доходом працівників. При цьому і видимий еко!

номічний ефект також відсутній через невисоку про!

дуктивність праці.

Реалізація даних принципів сприятиме підвищенню

ефективності управління інвестиціями в створення ро!

бочих місць і стимулювання зайнятості.

ВИСНОВОК
Метою раціоналізації інвестиційних заходів органа!

ми регіональної влади має стати сприяння в розширенні

бізнесу рибопромислових підприємств і збільшення

кількості робочих місць. Вихідними передумовами до!

цільності таких заходів є наявність і розподіл вже фун!

кціонуючих підприємств рибної промисловості по тери!

торії, бо створення додаткових робочих місць є найпе!

реважнішим у рамках вже діючих господарюючих

суб'єктів.

Першим етапом підходу до раціоналізації регіо!

нальної інвестиційної політики є оцінка реальної мож!

ливості окремого муніципального утворення забезпе!

чити підвищення прибутковості додаткового робочо!

го місця. Рівень прибутковості робочого місця бага!

то в чому залежить від того, наскільки ефективно

здійснюється виробництво, в цілому, в рамках під!

приємства.

Динамічне нарощування обсягів виробництва і про!

дажів, ефективне використання засобів і предметів

праці, оптимізація структури витрат забезпечують ос!

нову для отримання підприємством позитивного фінан!

сового результату і, як наслідок, розширення масш!

табів діяльності, забезпечення можливості подальшо!

го самостійного інвестування коштів у розвиток

підприємства.

Другий етап раціоналізації інвестиційної політики

полягає в територіальному розподілі сумарної величи!

ни інвестиційних витрат, необхідних для створення ро!

бочих місць, розрахунок значень яких було проведено

з урахуванням можливої прибутковості додаткового

робочого місця.

Найважливішою метою, при організації процесу

управління інвестиціями в створення робочих місць у

рибній промисловості, є раціональний розподіл інвес!

тиційних ресурсів на основі територіальної диферен!

ціації.

При розробці інвестиційної політики найбільші фі!

нансові преференції повинні купувати об'єктивно більш

благополучні території, які в змозі самостійно нарощу!

вати обсяги продажів і здійснювати інвестування в ство!

рення додаткової зайнятості населення. Протилежна

спрямованість розподілу коштів на користь менш роз!

винених і заможних районів показує економічну неефек!

тивність такого заходу [13].

Пропоновані етапи раціоналізації інвестиційної

політики дозволять найефективніше організувати

процес управління інвестиціями в створення робочих

місць у рибній промисловості Причорноморського

регіону.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Існуючі інформаційні системи надають керівникам

підприємств інформацію, що зорієнтована в основно!

му на внутрішнє середовище — технологію, організа!

цію виробництва, фінансово!економічні ретроспективні

показники тощо. Інформація про зовнішнє середовище

має фрагментарний, несистемний характер. Для існуван!

ня ефективної системи інформаційно!аналітичного за!
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INFORMATION\ANALYTICAL SUPPLY OF OPERATIONAL MANAGEMENT THROUGH
THE FORMATION OF INTEGRATED INDICATORS SYSTEM

У статті обгрунтуванно та систематизовано підхід до формування інформаційно�аналітично�
го забезпечення оперативного управління через формування системи інтегрованих показників.
Системи критеріїв та показників повинні враховувати специфіку діяльності підприємства та
містити два рівні: тактичний і стратегічний. Вказується на необхідність застосування адаптив�
ного планування як складного процесу проектування майбутньої поведінки організаційної сис�
теми. Наголошується на актуальності системи бюджетування, а також на поєднанні централі�
зованого стратегічного управління на рівні підприємства та децентралізації оперативного уп�
равління на рівні його підрозділів. Наведено як координація стратегічного та оперативного уп�
равління має досягатись завдяки наявності системи показників діяльності підприємств. Зап�
ропоновано систему підконтрольних показників для забезпечення оперативного управління.
Аргументовано визначальну роль системи обліку як інтелектуального зв'язку робочих місць си�
стеми економіки підприємства один з одним.

The article substantiates and systemizes approach to forming informational� analytical support of
operational management system through the development of the system of integrational indicators.
Criteria and indicators systems should take into consideration the specifics of the enterprise and
include two levels: tactic and strategic. The author indicates the necessity of adaptive planning as a
complex process of future behavior modeling of organizational system. Special attention is paid to
the importance of budgeting system and also to combination of centralized strategic management
at the enterprise level and decentralization of operational management at the level of its units. It is
shown how coordination of strategic and operational management should be achieved due to the
indicators system of enterprise activity. It was suggested the system of controlled indicators for
operational management. It was proven the leading position of accounting system as intellectual
connection of jobs of enterprise economics system with each other.
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безпечення на підприємстві важливим є забезпечення

взаємозв'язку і налагодження інформаційних потоків

між усіма функціями управління, це дасть змогу отри!

мання повної, достовірної, своєчасної інформації, не!

обхідної для прийняття управлінських рішень. Не!

обхідність трансформації функцій управління зумов!

лена тим, що управлінські робітники не в змозі в сучас!

них умовах працювати за визначеним планом дій. Ре!
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альність сьогодення така, що зовнішнє

оточення диктує свої умови господарю!

вання підприємства. Виходячи з визна!

чення функцій управління, можна

стверджувати, що вони характеризу!

ються певною однорідністю і стабільн!

істю змісту, відносною відокремлені!

стю і повторюваністю операцій щодо їх

виконання, взаємозв'язком і взаємо!

дією з іншими елементами системи уп!

равління. Навіть якщо обсягів необхід!

ної інформації достатньо, це не завж!

ди забезпечує прийняття ефективних

рішень. Наявну інформацію можна

інтерпретувати по!різному, що зале!

жить від специфіки гіпотези щодо фун!

кціонування об'єкта аналізу, методів

обробки, перевірки та напрямів викори!

стання інформації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Інформаційно!аналітичне забезпе!

чення оперативного управління під!

приємством являє собою сукупність ме!

тодологічних, організаційних, методич!

них та інтелектуальних видів діяльності

по збору, систематизації, аналізу, збе!

рігання і використання інформаціі про!

поточну діяльність підприємства.

Інформаційно!аналітичне забезпе!

чення оперативного управління (ІАЗ

ОУ) — система, яка об'єднує усі інші

елементи організації у єдине ціле, доз!

воляє сформувати процес оперативно!

го управління, як безперервну низку уп!

равлінських рішень, спрямованих на досягнення опера!

тивних цілей.

Оперативне управління необхідне перш за все для

узгодження управлінських рішень (на стадії плануван!

ня); логічного погодження всіх його складових в часі

(рік, квартал, місяць, декада, тиждень, доба); забезпе!

чення строків випуску готової продукції за асортимен!

том, введення потужностей, заміни устаткування тощо;

раціонального використання ресурсів.

МЕТА СТАТТІ
Метою написання статті є обгрунтування певного ло!

гічно систематизованого підходу щодо формування

інформаційно!аналітичне забезпечення оперативного

управління через формування системи інтегрованих по!

казників.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Система інформаційних потоків — важливий еле!

мент системи аналітичного забезпечення на підпри!

ємстві. Сам процес управління досить часто розгляда!

ють як процес перетворення інформації, без мінімаль!

ного обсягу якої неможливе ефективне управління. Зок!

рема в ринковому середовищі набуває цінності інфор!

мація по окремих товарах, клієнтах, підрозділах, а не

по підприємству в цілому. Система критеріів та показ!

ників має повністю відповідати цілям та завданням

інформаційно!аналітичного забепечення аграрного

підприємства; точно характеризувати й відображати ре!

зультати, а також об'єктивні економічні процеси на

підприємстві в цілому та в його підрозділах; давати ком!

плексну кількісну та якісну оцінку виробництва на всіх

його стадіях; відповідати методам планування вироб!

ництва (якщо такі є); сприяти підвищенню матеріальної

заінтересованості персоналу в максимальному підви!

щенні ефективності виробництва; забезпечувати єдність

і комплексність планування на всіх рівнях управління

зверху вниз.

Формування системи критеріїв та показників вхо!

дить в обов'язки вищих менеджерів, а їх розробка є

індивідуальним завданням конкретного підприємства.

Критерій (оцінка) рішень являє собою правило порівнян!

ня й вибору альтернатив, мірило економічного і соціаль!

ного ефекту.

Основою розробки методики є, насамперед, уточ!

нення й інтегрування системи основних показників, які

характеризують стан підприємства як економічної си!

стеми та процеси його функціонування. Перш за все,

контролінг забезпечує розробку індикаторів і при!

йомів, що використовуються при аналізі конку!

ренції.

Рис. 1. Фрагментальне представлення аналізу показників
для забезпечення оперативного управління

Загальна ціль – забезпечення стратегічного розвитку та 
довгострокового існування підприємства в майбутньому 

Адекватність кількісних критеріїв якісним цілям підприємства 

ЦІЛЬОВА СПРЯМОВАНІСТЬ АНАЛІЗУ ВІДХИЛЕНЬ 
ТА ДИСПОЗИТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

Порівняння планових та фактичних показників: 
- по підприємству в цілому; 
- по стадіях технологічного процесу; 
- по видах продукції; 
- по затратах; 
- по центрах відповідальності. 

Характер відхилень: 
- абсолютні; 
- відносні; 
- кумулятивні. 

За величиною відхилень: 
- до 1% (втручається бригадир); 
- 1-2% (втручається начальник цеху); 
- більше 2% (втручається менеджер вищого рівня). 

За характером відхилень: 
- епізодичний; 
- періодичний; 
- постійний. 

Оцінка відхилень за їх впливом на прибуток 

Система критеріїв та 
показників  

ЦІЛЬОВА СПРЯМОВАНІСТЬ МОНІТОРИНГУ 
Прогнозування загроз зовнішнього середовища. 
Коригування цільових параметрів. 
Прогноз змін потенціалу господарюючого суб’єкта 
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При формуванні системи показників слід керувати!

ся принципами емпірично!індуктивної системи, що вклю!

чає показники, які формуються на основі статистично!

го відбору найбільш важливих показників для певних

груп підприємств. Основна мета цього підходу полягає

в прогнозуванні можливих кризових ситуацій. Критерії

відбору показників підприємства формуються залежно

від поставленої мети. Можна використати натуральні,

вартісні, кількісні та якісні показники діяльності підприє!

мства. На основі поєднання однорідних показників фор!

муються критерії.

Як стверджує Деменіна О.М. [4], формування сис!

теми бюджетування на підприємстві повинне базуватись

на вимогах системи контролінгу щодо інформаційно!

методичного забезпечення механізму оперативного

управління. Ефективно побудована система бюджету!

вання дозволяє вирішити основні методичні проблеми

координації планування і контролю, а саме:

1. Побудова системи планово!контрольних показ!

ників діяльності підприємства.

2. Поєднання різних підходів до планування діяль!

ності підприємства.

3. Виявлення ризиків в плановій діяльності підприє!

мства та контроль за зонами ризику.

4. Встановлення допустимих меж відхилень цільо!

вих показників діяльності підприємства.

5. Обгрунтований вибір оперативних регулюючих

рішень щодо ліквідації відхилень від оперативного пла!

ну.

Основна ідея, що реалізується завдяки системі бюд!

жетування, полягає у поєднанні централізованого стра!

тегічного управління на рівні підприємства та децентра!

лізації оперативного управління на рівні його під!

розділів.

Можливість такої координації стратегічного та опе!

ративного управління, на нашу думку, досягається зав!

дяки наявності системи показників діяльності підприє!

мства, що адекватно відображає цілі оперативного

управління відповідно до визначених стратегічних цілей

підприємства.

Слід зазначити, що основні вимоги мають форму!

ватися до системи обліку. Вважаємо такий підхід най!

більш адаптованим для використання вітчизняними

підприємствами. А якщо розглядати питання поділу об!

ліку на внутрішній та зовнішній з позицій орієнтування

на міжнародні правила його ведення, то слід вказати,

що системи обліку інтегруються. Однією з найважливі!

ших передумов інтеграції систем обліку є створення

спільної бази даних. Гармонізація систем обліку дасть

змогу комплексно трактувати показники результатив!

ності підприємства (як внутрішнього середовища, так і

зовнішнього). Інтеграція систем обліку дасть можливість

уникнути дублювання деяких функцій та налагодження

інформаційних потоків.

До загальних принципів обліку слід віднести:

— задоволення потреб керівників різних рівнів у

необхідній для прийняття рішень інформації;

— обгрунтованість інформації по відношенню до

кожного виробничого підрозділу. Витрати можна ви!

знати достатньо обгрунтованими, якщо виробничі по!

тужності підрозділу матимуть оптимальне завантажен!

ня;

— узагальнення інформації по центрах виникнен!

ня витрат, відповідальності та рентабельності. У зве!

деному обліку обов'язкове відображення власних

витрат підрозділів, розміру трансфертних цін на ма!

теріальні ресурси та готову продукцію, рівня прибут!

ку;

Таблиця 1. Підконтрольні показники для забезпечення оперативного управління

Джерело: побудовано з використанням ідеї Деменіної О.М. [1].

Рівень 
оперативного 
управління 

Контрольні показники Періодичність контролю показників 

 
Зведений бюджет 

Показники динаміки та структури  грошових 
потоків підприємства. 
Показники діагностичної системи (фінансові 
коефіцієнти) 

Один раз на місяць. 
 
Один раз на квартал 

Операційний бюджет: 
1-ий рівень 

Грошові надходження від операційної діяльності.
Грошові виплати на операційну діяльність. 
Операційний грошовий потік 

Один раз на десять днів   
(обґрунтовується на основі аналізу 
тривалості операційного, виробничого та 
фінансового циклів підприємства) 

2-ий рівень 
 

Надходження від реалізації продукції
(надходження від реалізації продукції на 
внутрішньому та зовнішньому ринках). 
Сума витрат на виробництво продукції. 
Сума адміністративних витрат. 
Сума постійних витрат на збут. 
Додаткові показники: 
Собівартість виготовленої продукції. 
Собівартість реалізованої продукції 

Один раз на десять днів 
(обґрунтовується на основі аналізу 
тривалості операційного, виробничого та 
фінансового циклів підприємства) 

3-ій рівень 
 

Надходження від реалізації  в розрізі видів 
продукції. 
Обсяг продажу в розрізі видів продукції. 
Сума змінних витрат на збут. 
Обсяги виробництва в розрізі видів продукції 

Один раз на десять днів 
(обґрунтовується на основі аналізу 
тривалості операційного, виробничого та 
фінансового циклів підприємства) 

4-ий рівень 
 

Прямі витрати на матеріали.
Прямі витрати на оплату праці. 
Загальновиробничі накладні витрати 

Один раз на десять днів 
(обґрунтовується на основі аналізу 
тривалості операційного, виробничого та 
фінансового циклів підприємства) 

5-ий рівень 
Рівень деталізації 
витрат 

Структура витрат в розрізі видів продукції. 
Структура витрат в розрізі окремих статей 

У разі  необхідності, що виникла на 
попередніх рівнях поточного контролю 
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— контроль за обсягом вироб!

ництва, витратами та прибутком

кожного підрозділу базується на

виконанні загальних планів і кош!

торисів. Побудова обліку витрат

відповідно до організаційної струк!

тури дозволяє узгодити діяльність

і відповідальність конкретних осіб

з результатами роботи всього під!

приємства.

Нові принципи планування по!

винні базуватись на наступному: за!

стосування взаємозв'язаних цілей;

підвищення результативності про!

цесу бюджетування; облік невар!

тісних показників діяльності під!

приємства; поширення планування

на всі важливі виробничі сфери;

— інтеграція стратегічного й

оперативного планування; викори!

стання динамічно ковзної системи

планування; фокусування на цілі з

урахуванням кращих показників

конкурентів (бенчмаркінг).

Більш висока актуалізація пла!

нування досягається за рахунок

зниження ступеня деталізації пла!

нів та налагодження більш тісного

зв'язку між плануванням та прогно!

зуванням. Алгоритм концепції

формування інформаційно!аналі!

тичного забезпечення оперативно!

го управління через формування

системи інтегрованих показників

представлено на рисунку 2.

Для того, щоб покращити результати діяльності,

підприємство повинно мати зворотні зв'язки (інформа!

ція про зовнішні фактори середовища). Ця інформація

може формуватися в системі ризик!менеджменту. На

основі даної інформації підприємство повинне адапту!

вати свою стратегію до умов зовнішнього середовища

(теорія рефлективності Дж. Сороса).

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В інформаційному суспільстві можливості одного

суб'єкту розкриваються через можливості другого.

Концепція "суб'єкт — об'єкт управління" поступаєть!

ся місцем самоорганізації. З цього слідує, що на замі!

ну кібернетичному підходу в менеджменті приходить

синергетичний. При формуванні системи інформацій!

но!аналітичного забезпечення має дотримуватися

принцип синергетичності, який дозволяє досягти інтег!

раційної взаємодії між системами планування, обліку,

контролю та аналізу та забезпечити неперервне гене!

рування ідей та оперативне управління підприємства!

ми.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процес залучення інвестицій в українські аграрні

підприємства пов'язаний з їх інвестиційною привабли!

вістю. Першим етапом у разі прийняття інвестиційного

рішення оцінка інвестиційної привабливості потенційно!

го об'єкта інвестування. В цьому плані підвищення інве!

стиційної привабливості аграрного підприємства висту!

пає метою інвестування та залучення максимально мож!

ливого обсягу інвестицій.

У сучасних умовах у власників аграрних підприємств

існує необхідність і можливість самостійно визначати

напрями, джерела і заходи своєї інвестиційної діяль!

ності, тобто самостійно формувати свою інвестиційну

політику. Зміна ринкової кон'юнктури характеризуєть!

ся високим динамізмом, що вимагає від кожного суб'єк!

та господарювання швидкої реакції і здатності опера!

тивно корегувати свої практичні дії. Наявність у влас!

ників підприємств такої здатності забезпечує їм мож!

ливість поступово розвиватися і переходити від одного

якісного стану до іншого.

В основі інвестиційної політики підприємства зна!

ходяться взаємні інтереси співвласників підприємства і

його потенційних інвесторів. Причому можливість залу!
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FACTORS AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS
OF AGRICULTURAL PRODUCTION

У статті узагальнено підходи щодо визначення сутності поняття "інвестиційна привабливість".
Визначено основні фактори інвестиційної діяльності аграрних підприємств. Досліджено їх вплив
на інвестиційну привабливість сільськогосподарського виробництва. Обгрунтовано напрями
покращення інвестиційної привабливості підприємств аграрного сектору.

The article the directions of determination essentiality of "investment attractiveness" generalized.
The main factors of investment of enterprises of agricultural are determined. Their influence of factors
on the investment attractiveness of the agricultural production are studied. The directions of the
improvement investment attractiveness of enterprises of agricultural sector are proved.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, сільськогосподарське виробництво, інвести�
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Key words: investments, investment attractiveness, agricultural production, investment policy.

чення інвестицій залежить як від розуміння та врахуван!

ня інтересів партнерів, так і від можливості інвестора

оцінити інвестиційну привабливість свого об'єкта. Влас!

ник будь!якого підприємства зацікавлений у підвищенні

рівня інвестиційної привабливості, прагне розвивати

своє виробництво і підвищувати конкурентоспро!

можність підприємства і своєї продукції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми розвитку наукових основ інвестиційної

діяльності та інвестиційної привабливості сільськогос!

подарського виробництва досліджували у своїх працях

вітчизняні науковці: І.П. Андрушків, І.І. Вініченко,

А.П. Гайдуцький [4], М.І. Кісіль, В.В. Ковальов, М.Ю. Ко!

денська, Л.О. Мармуль, П.Т. Саблук [5] та ін. Проте на!

явність деяких дискусійних питань, постійні зміни, які

відбуваються в економічних відносинах, вимагають по!

дальших поглиблених досліджень щодо інвестиційної

діяльності в цілому та інвестиційної привабливості

сільськогосподарського виробництва і притаманних їм

проблем. Виходячи з цього тематика статті є актуаль!

ною.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є уточнення змісту категорії "інвести!

ційна привабливість", дослідження її в контексті про!

блем розвитку сільськогосподарського виробництва і

визначення можливих напрямів їхнього вирішення.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Інвестиційна привабливість підприємств є індикато!

ром, який дозволяє зробити висновки потенційним інве!

сторам про необхідність і доцільність вкладення фінан!

сових засобів саме в даний об'єкт.

Аналіз наукових економічних джерел дозволяє роз!

глянути різні точки зору і провести уточнення визначен!

ня сутності поняття "інвестиційна привабливість".

Розглянемо деякі з них:

1) інвестиційна привабливість у загальному сенсі — це

інтегральна характеристика, достатня соціально!економі!

чна, організаційно!правова, морально!психологічна і сусп!

ільно!політична зацікавленість суб'єкта інвестиційної діяль!

ності вкладати свої кошти у той або інший об'єкт [1, c. 18];

2) інвестиційна привабливість регіону є об'єктивни!

ми передумовами для інвестування і кількісно виражаєть!

ся у обсязі капітальних вкладень, які можуть бути залу!

чені до регіону, виходячи з сформованого у ньому інвес!

тиційного потенціалу і рівня інвестиційних ризиків [7];

3) інвестиційна привабливість характеризується через

поєднання ознак, засобів, можливостей, що зумовлюють

у сукупності потенційний платоспроможний попит на інве!

стиції в країні, регіоні, галузі і т. д. Залежно від часового

горизонту аналізу, управління і прогнозування вона може

бути поточною і перспективною [6]. Такий підхід пов'яза!

ний з дослідженням дії регіональних і галузевих особли!

востей, географічного положення та інших чинників, що

впливають на інвестиційну привабливість;

4) інвестиційна привабливість підприємства як об'єк!

ту інвестування є важливим показником, під яким слід

розуміти його інтегральну характеристику з точки зору

наявного стану, можливостей розвитку, обсягів і перс!

пектив отримання і розподілу прибутку, ліквідності, пла!

тоспроможності, фінансової стійкості підприємства, діло!

вої активності та рентабельності. Вона поєднує у собі дані

про ступінь очікуваної доходності, ризикованості та

ліквідності потенційного капіталовкладення [10, c. 322].

Узагальнення наведених положень дозволяє зроби!

ти висновок, що інвестиційну привабливість можна до!

сліджувати на різних рівнях в залежності від об'єкта.

У самому широкому розумінні поняття "інвестиційна

привабливість" означає наявність таких умов інвестуван!

ня, які впливають на переваги інвестора у виборі того або

іншого об'єкту інвестування. Об'єктом інвестування в

даному випадку може бути окремий проект, підприєм!

ство, галузь виробництва, регіон або країна в цілому.

Інвестиційна привабливість країни — це сукупна ха!

рактеристика економічного стану окремої країни з погля!

ду інвестиційного клімату, рівня розвитку інвестиційної

інфраструктури, можливостей залучення фінансових ре!

сурсів, що істотно впливають на формування прибутко!

вості вкладених коштів і наявності інвестиційних ризиків.

Інвестиційна привабливість регіонів — це складова ста!

більного соціально!економічного розвитку як регіону, так і

країни в цілому. Держава в цьому процесі відіграє роль ко!

ординуючого центру, запобігаючи економічній відокремле!

ності регіонів. Тільки у співпраці виробничих структур та

органів влади центрального та місцевого рівнів і органів

місцевого самоврядування можливо досягти максимально

ефективних результатів подолання економічної кризи. Фор!

мування об'єктивних передумов стійкого розвитку економ!

іки України та її регіонів неможливо без реального інвесту!

вання, оновлення основного капіталу, реструктуризації всієї

фінансово!інвестиційної сфери й створення сприятливого

інвестиційного клімату як важливої конкурентної переваги

подальшого економічного розвитку.

На сучасному етапі розвитку економіки України

існує об'єктивна необхідність активізації інвестиційної

діяльності, бо саме вона є вирішальною ланкою всієї

економічної політики держави, яка забезпечує стабіль!

не економічне зростання країни в цілому та її регіонів

зокрема. Водночас суттєві структурно!технологічні зру!

шення в економіці, ринковій та інформаційно!комуні!

каційній інфраструктурі вимагають потужного фінансо!

вого забезпечення. Тому в умовах обмеженості інвес!

тиційних ресурсів проблема визначення пріоритетності

їхнього використання є досить актуальною.

Крім того, слід відмітити, що інвестиційна приваб!

ливість нерозривно пов'язана з інвестиційним ризиком

і спільно використовуються при визначенні рейтингу

країни, регіону, галузі, підприємства.

Інвестиційна привабливість підприємства формуєть!

ся на декількох рівнях. Це рівень держави, регіону, га!

лузі та безпосередньо самого підприємства. З ієрархіч!

ної точки зору найвищими є фактори, що формують

компоненту інвестиційної привабливості на рівні краї!

ни. За нею слідують фактори, що обумовлюють приваб!

ливість регіону та галузі, яка ієрархічно знаходиться на

тому ж рівні, що й регіон. Нижній щабель формують

фактори інвестиційної привабливості підприємства.

Інвестиційна привабливість визначається сукупністю

факторів, які умовно можна поділити на дві великі гру!

пи за критерієм їх змінності або незмінності у часі:

жорсткі і м'які фактори [8, с. 379—384].

До жорстких відносять фактори, дію яких немож!

ливо або дуже складно змінити у короткостроковій пер!

спективі, а саме: географічне розташування та площа,

наявність природних ресурсів, якість робочої сили, інно!

ваційний потенціал, величина споживчого ринку, розмір

ринку бізнес!сегменту, розвиненість інфраструктури.

Вони значною мірою визначають інвестиційний потен!

ціал та є базою для середньо! та довгострокових про!

гнозів розвитку середовища реалізації інвестиційних

проектів. Ці фактори можуть бути охарактеризовані за

допомогою офіційних статистичних даних.

М'які фактори можуть бути змінені упродовж коротко!

го періоду часу і створюють додаткові бар'єри для реалі!

зації інвестиційних проектів. Фактори, що належать до цієї

групи, переважно стосуються сприйняття економічного се!

редовища інвесторами. Кількісно оцінити їх дію можна за

допомогою методів якісної статистики, тобто через оцінки

та очікування економічних агентів, які приймають інвес!

тиційні рішення. До м'яких факторів відносять: діловий

клімат; правила і процедури, що стосуються діяльності

підприємств (ефективність державних органів, адміністра!

тивні процедури, дотримання прав власності, корупція,

місцеві податки та інші платежі), відкритість влади, діловий

оптимізм, успішний досвід реалізації інвестиційних проектів.
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Кількісне і якісне оцінювання інвестиційної привабливості

різних галузей економіки на сьогоднішній день є першочер!

говим завданням. Особливо актуальною ця проблема вва!

жається для такої галузі, як сільське господарство, де в силу

різних особливостей, об'єктивних і суб'єктивних причин

"…рівень інвестиційної привабливості є одним із найнижчих,

порівняно з іншими галузями економіки [3, с. 51].

Розвиток вітчизняного сільського господарства, як і

будь!якої іншої галузі, потребує масштабних інвестицій.

Проблема тут не лише у застарілій матеріально!технічній

базі, а й у нагальній необхідності освоєння нових техно!

логій для підвищення конкурентоспроможності галузі.

Село відчуває хронічний дефіцит техніки, особливо на

базі якої можна впроваджувати сучасні технології. Більшість

існуючої сільськогосподарської техніки застарілих конст!

рукцій. Аграрний сектор має в ній велику потребу, але не

має коштів для її купівлі. Тобто реальна потреба в сільсько!

господарській техніці аграрної сфери значно перевищує її

платоспроможність за тих цін, які склалися на ринку. Змен!

шити цей розрив, за даної платоспроможності, можна лише

зниженням цін на сільськогосподарську техніку, але це про!

блематично. Вихід у підвищенні фінансової спроможності,

рівня прибутковості і рентабельності аграрних господарств,

відповідності амортизаційної політики потребам відтворен!

ня матеріально!технічної бази [2, с. 125].

Характерною ознакою українських реформ є об!

вальне за масштабами згортання інвестиційного проце!

су. Фінансування капітальних вкладень у розвиток аг!

рарних галузей в Україні знизилося за період з 1991 по

2000 рік у 20 разів. У 1999 році інвестиції в основний

капітал становили тільки 26,3 % від дореформеного

рівня. В той же час інвестиційний спад у 1992—1999 рр.

мав структурний характер і визначався сукупним впли!

вом галузевих, технологічних і відтворювальних фак!

торів зміни зрушень у національній економіці.

Останніми роками, після тривалого спаду, інвес!

тиційні процеси в сільському господарстві почали по!

ступово зростати (табл. 1). Зокрема у 2010—2012 ро!

ках обсяги інвестицій в основний капітал тут зростали

щорічно на 27—41%, стабільно перевищуючи середні

темпи по економіці в цілому. Починаючи з 2013 р., ці

темпи отримали від'ємне значення: до !1,37 % у

сільському господарстві і !18% по країні в цілому. По!

дібна ситуація і з зовнішніми інвестиціями, які також

щорічно збільшувалися, а в останні три роки почали

уповільнюватися. Але ж при цьому слід відмітити, що

за період з 2010 по 2014 рр. інвестиції в основний капі!

тал у сільському господарстві зросли на 62,5%.

Що стосується поведінки зарубіжних інвесторів, то

обсяг прямих іноземних інвестицій за 2010—2014 рр.

збільшився в економіку України на 42,5 %, тоді як в

сільське, лісове та рибне господарство він збільшився

лише на 14,2 %. При цьому частка інвестицій в ці галузі

АПК в обсязі інвестицій в національну економіку дуже

незначна, всього 1,4 % у 2014 р.

Зараз економіка України перебуває в дуже складній

економічній ситуації, яка зберегла тенденції до по!

гіршення у 2015 році внаслідок продовження агресив!

ної політики Російської Федерації по відношенню до

України. Тому питання створення сприятливих умов роз!

витку бізнес!клімату в Україні залишається одним із

найбільш важких, але в той же час і вкрай актуальним.

Низький рівень інвестиційної привабливості сіль!

ськогосподарського виробництва, на наш погляд, пов'я!

заний з такими несприятливими умовами, як: 1) вітчиз!

няні і зарубіжні інвестори не мають гарантій щодо по!

вернення своїх вкладень; 2) майже працює такий елемент

інвестиційної діяльності як застава майна і землі; 3) ви!

сока ризикованість сільськогосподарського виробницт!

ва за відсутності розвиненого ринку страхових послуг;

4) відсутність ефективного сучасного менеджменту; 5)

низька рентабельність сільськогосподарського вироб!

ництва, особливо тваринництва. Виходячи з цього, аграр!

ним господарствам залучити необхідні інвестиційні ре!

сурси дуже складно.

Нині існує необхідність обгрунтування і розробки за!

ходів підвищення інвестиційної привабливості з метою

реалізації продовольчої та енергетичної безпеки держа!

ви. Виходячи із цієї вимоги, у країні необхідно створювати

економічні, організаційні, фінансові і правові умови, що

дозволять вітчизняному аграрному товаровиробнику

здійснювати розширене відтворення як за рахунок влас!

них ресурсів, так і за рахунок залучених інвестицій. Зару!

біжний досвід доводить, що провідні країни світу, не зва!

жаючи на відносно низьку інвестиційну привабливість

сільськогосподарського виробництва, вкладають у цю га!

лузь значні обсяги державних бюджетних інвестицій.

З метою підвищення інвестиційної привабливості

підприємств аграрної сфери економіки доцільно здійс!

нювати заходи в наступних напрямах:

— вдосконалення законодавчо!нормативної бази і

забезпечення її обов'язкового дотримання всіма суб'єк!

тами економіки;

— захист прав приватної власності;

— створення необхідних елементів інфраструкту!

ри ринку землі;

— оптимізація бюджетних інвестицій в аграрну сфе!

ру економіки і фінансового оздоровлення сільськогос!

подарських організацій;

— сприяння залучення іноземних інвестицій;

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2014 р. 
до 2010 р., % 

Інвестиції в основний капітал, млн грн. – усього 189061 259932 293692 267728 219420 16,1 
У т. ч. сільське, лісове та рибне господарство, 
млн грн. 11568 17039 19411 19059 18796 62,5 

у відсотках до загального підсумку 6,1 6,5 6,6 7,1 8,6 2,5 в.п. 
Прямі іноземні інвестиції, млн дол. – усього 40053,0 44806,0 50333,9 55296,8 57056,4 42,5 
У т. ч. сільське, лісове та рибне господарство, 
млн дол. 680,4 730,7 736,3 728,8 776,9 14,2 

у відсотках до загального підсумку 1,7 1,6 1,5 1,3 1,4 -0,3 в.п. 

Таблиця 1. Обсяги інвестицій в економіку України і сільське, лісове та рибне господарство
за 2010—2014 роки

Джерело: розраховано за даними [9, c. 33—34].
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— створення прозорої системи управління інвести!

ційними процесами;

— сприяння розвитку сучасних інвестиційних інстру!

ментів і технологій, які оптимізують фінансові потоки і

знижують ризики у галузі, що зумовлені особливостя!

ми руху інвестицій і дією ринкових інструментів;

— управління ризиками — процесами, які мають

своєю ціллю зменшити або компенсувати втрати для

об'єкта інвестування при настанні несприятливих умов.

Зазначимо, що серед основних причин, які зумов!

люють інвестиційні ризики аграрних підприємств, мож!

на виділити:

— по!перше, з нестабільність дії важелів держав!

ного регулювання на ринку аграрної продукції, що про!

являється мінливістю макроекономічної політики і за!

конодавчо!правової бази, у відсутності у державній по!

літиці послідовності та системності. Ця нестабільність є

основною причиною, яка стримує вкладення капіталу у

агропромислове виробництво;

— по!друге, відсутність цивілізованого ринку

сільськогосподарських земель, зокрема відсутність

можливості використання інституту іпотеки;

— по!третє, мінливість кліматичних умов, погіршен!

ня екологічного стану.

Практична реалізація наведених заходів суттєво

поліпшить інвестиційний клімат у країні і забезпечить

покращення інвестиційної привабливості сільськогоспо!

дарського виробництва.

ВИСНОВКИ
На інвестиційну діяльність конкретного сільгоспви!

робника мають прямий вплив економічні умови функ!

ціонування і розвитку всієї галузі сільського господар!

ства. Крім того, виступаючи складовою частиною інве!

стиційної привабливості галузі через привабливість

підприємства виявляється узагальнена характеристика

щодо перспективності, вигідності, ефективності і

мінімізації ризику вкладення інвестицій. Необхідно за!

уважити, що проблема оцінки інвестиційної діяльності

сільськогосподарського підприємства може бути вирі!

шена лише після визначення усіх факторів, що вплива!

ють на її рівень як зовні, тобто з боку держави, регіону

та галузі, так і з середини, із боку самого підприємства.

Специфіка сільськогосподарського виробництва

передбачає індивідуальний підхід до практичної реалі!

зації кожного напряму інвестиційної державної політи!

ки, що здійснює вплив на рівень інвестиційної приваб!

ливості аграрного сектору економіки України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Пенсійна реформа протягом десятиліть залишаєть!

ся одним із найбільш нагальних та складних питань для

України. Її впровадження гостро стоїть на порядку ден!

ному, проте можновладці, як правило, лише імітують

кроки щодо вирішення існуючих проблем, у той час, як

більшість з них не вирішуються протягом багатьох років.

Загострення економічної ситуації у 2013—2015 рр. зно!

ву визначило посилення уваги до пенсійної реформи —

в умовах суттєвого погіршення стану публічних фінансів

вкотре стало зрозуміло, що Пенсійний фонд України

здатний лише на мінімальному рівні виконувати завдан!

ня, пов'язані з забезпеченням людей в старості. Відпо!

відно на часі — посилення ролі недержавних пенсійних

фондів (НПФ) як інституцій, які здатні суттєво доповни!

ти солідарну систему пенсійного забезпечення, створи!

ти достойну альтернативу для громадян України.

Проте на шляху розвитку НПФ в Україні існує чи!

мала кількість проблем, значна частина з яких скон!

УДК 336.76

А. В. Постний,
аспірант кафедри "Фінансові ринки",
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ НПФ В
УКРАЇНІ

A. Рostnyy,
postgraduate Department of Financial markets SHEI "Kiyv National Economic University named after Vadym Getman"

KEYSTONES OF PPF INVESTMENT ACTIVITY INCREASE IN UKRAINE

У статті досліджуються концептуальні підходи до активізації інвестиційної діяльності вітчиз�
няних недержавних пенсійних фондів (НПФ). Виокремлено головні фактори, що зумовлюють
низьку популярність фінансових послуг НПФ в Україні. Визначено перешкоди на шляху поси�
лення ефективності управління пенсійними активами на вітчизняному фінансовому ринку. Об�
грунтовано заходи, спрямовані на розвиток інвестиційних стратегій недержавних пенсійних
фондів в Україні на сучасному етапі.

The article deals with conceptual approaches of stimulating investment activity of domestic private
pension funds (PPF). Main factors of Ukrainian PPFs' financial services low popularity are identified.
Major obstacles of pension assets effective management on the domestic financial market are
determined. Measures of Ukrainian private pension funds' investment strategies development are
demonstrated.

Ключові слова: фінансовий ринок, ринок фінансових послуг, інвестиції, інституційні інвестори, недер�

жавні пенсійні фонди, активи, інвестиційний портфель, дохід, ризик.
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investment portfolio, risk.

центрована у площині їх інвестиційної політики. Чи не

усі економічні програми та концепції, прийняті в Ук!

раїні, акцентують на визначальній ролі системи недер!

жавного пенсійного забезпечення у формуванні дов!

гострокових інвестиційних ресурсів для економіки.

Але, незважаючи на декларації, досягти суттєвого про!

гресу у розвиткові НПФ в Україні не вдалося. Слід виз!

нати, що без вирішення цих завдань наша країна не

може розраховувати на прогрес у економічній та соці!

альній царинах, мобілізацію заощаджень індивідуаль!

них інвесторів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання розвитку недержавного пенсійного забез!

печення, в т.ч. активізації інвестиційної діяльності НПФ,

розглядалося в роботах багатьох провідних вітчизняних

економістів. На окрему увагу заслуговують праці Л. Батчен!

ко, С. Брагіна, Ю. Діденко, О. Коваль, Ю. Куцої, Д. Лео!
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нова, Т. Майорової, В. Мельничука, Є. Поліщук, Т. Ро!

манової, Л. Сичової, А. Федоренка та ін.

Проте, на наш погляд, незважаючи на теоретичну та

практичну цінність праць названих авторів, запропоно!

вані в них заходи, спрямовані на посилення ролі НПФ як

інституційних інвесторів, потребують актуалізації. Чинна

фінансово!економічна криза гостро висвітлила відсутні

та неповноцінні компоненти ринку послуг НПФ, визначи!

ла необхідність розробки цілого ряду концептуальних

положень, спрямованих на формування сприятливих

умов інвестиційної діяльності цих фінансових інституцій.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є на основі аналізу прикладних ас!

пектів формування та управління портфелем пенсійних

активів НПФ в Україні обгрунтувати заходи, спрямовані

на активізацію інвестиційної активності цього виду інсти!

туційних інвесторів на сучасному етапі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Незважаючи на значну "популярність" тематики роз!

витку НПФ в Україні, слід об'єктивно визнати, до цього

часу не вдалося досягти помітного прогресу в розбу!

дові цього сегменту ринку фінансових послуг. Декла!

ративний характер більшості заходів державної політи!

ки у цій сфері деструктивно відбивається на показни!

ках недержавного пенсійного забезпечення, визначає

надзвичайно низьку популярність послуг НПФ серед

населення.

Загальні характеристики ринку послуг

НПФ за останні 10 років дають підстави лише

для стриманого оптимізму — зростання ак!

тивів НПФ в окремі періоди поєднується з по!

гіршенням цілого ряду інших кількісних показ!

ників. Тенденції ринку залишаються надзви!

чайно нестійкими, а його структура — дуже

вразливою до зовнішніх шоків, насамперед з

позиції макроекономічної динаміки в Україні

(рис. 1).

Звернемо увагу на той факт, що протягом

2006—2014 рр. відбувалося поступове зрос!

тання одного із базових показників розвитку

НПФ в Україні — розміру їх загальний активів.

При цьому покращення відбувалося навіть

тоді, коли вітчизняна економіка переживала

не найкращі часи (як приклад, можна навести кризу

2008—2009 рр.). Проте, позитивно оцінюючи такий ре!

зультат, слід звернути увагу і на факти, які здатні суттє!

во змінити погляд на оцінку сучасного стану недержав!

ного пенсійного забезпечення в Україні:

— відбувається невпинне скорочення кількості НПФ

в Україні — якщо на початок 2009 року на ринку функ!

ціонували 109 НПФ, то на кінець 2015 р. такий фінансо!

вих інституцій було лише 72 од. Часто можна зустріти

думки, що таким чином відбувається "оздоровлення"

ринку, оскільки припиняють свою діяльність насампе!

ред неконкурентоспроможні НПФ. Незаперечуючи в

цілому описаної логіки, все ж наведемо кілька аргу!

ментів "проти" цієї позиції: по!перше, вітчизняний ри!

нок накопичувального пенсійного забезпечення на!

стільки невеликий, що припинення діяльності будь!яко!

го НПФ може суттєво вплинути на його основні показ!

ники; по!друге, припинення кожного НПФ суттєво підви!

щує т.з. "репутаційні" ризики для вказаного сегменту

ринку пенсійних фондів; по!третє, з цілого ряду причин

держава не проводить аналіз діяльності фондів, які при!

пинили свою діяльність (Які причини цього процесу? Чи

дотримані права учасників під час припинення?);

— надзвичайно несприятливим є співвідношення

між пенсійними внесками та пенсійними виплатами, ос!

кільки в умовах кризи відбувається скорочення "ново!

го" контингенту НПФ (відповідно темпи зростання пен!

сійних внесків уповільнюються), а пенсійні виплати —

навпаки, зростають швидше у віднос!

ному вираженні (рис. 2);

— абсолютна більшість населення

України до цього часу не сприймає

НПФ в якості надійного та ефективно!

го механізму забезпечення в старості.

Зокрема звернемо увагу на той факт,

що у структурі пенсійних внесків про!

тягом усього періоду існування ринку

недержавного пенсійного забезпечен!

ня домінує частка пенсійних внесків від

юридичних осіб, яка коливається в ме!

жах 95 %. Фактично, мова йде про те,

що основа функціонування вітчизняно!

го ринку послуг НПФ — співпраця з ро!

ботодавцями, які створюють пенсійні

програми для своїх працівників. За

власною ініціативою індивідуальні
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Рис.1. Загальні активи НПФ в Україні у 2006—2015 рр.,
млн грн.

Джерело: складено автором за даними Нацкомфіпослуг [1].

Примітка. 1. Дані за 2015 рік станом на кінець ІІІ кв.
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Рис. 2. Пенсійні внески та виплати у системі накопичуваного
пенсійного забезпечення в Україні у 2006—2015 рр., млн грн.

Джерело: складено автором за даними Нацкомфіпослуг [1].

Примітка. 1. Дані за 2015 рік станом на кінець ІІІ кв.
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інвестори майже не користуються послугами

НПФ (частка на рівні 4,2 %). Привертає увагу і

вікова структура учасників системи недержав!

ного пенсійного забезпечення в Україні (рис.

3).

У підсумку загальні тенденції у формуванні

ресурсів у системі недержавного пенсійного за!

безпечення суттєво відображаються на інвес!

тиційній діяльності цього сектору. Ці деструк!

тивні тенденції поєднуються з обмеженнями,

що існують безпосередньо на рівні управління

інвестиційним портфелем НПФ. На наш погляд,

у контексті останньої з виділених проблем, слід

насамперед звернути увагу на низьку якість

активів, які є потенційним об'єктом інвестуван!

ня, та існування необгрунтованих адміністра!

тивних обмежень.

Зокрема надзвичайно складним питанням в уп!

равлінні активами НПФ залишається вибір інвестицій!

но привабливих інструментів. Вказані проблеми напря!

му пов'язані з динамікою ринку корпоративних цінних

паперів, адже саме цей сегмент може і повинен бути

основою для формування ефективного портфеля ак!

тивів НПФ.

Зазначимо, що в науковій літературі наводяться

класичні ознаки сек'юритизованих фінансових інстру!

ментів: оборотність; стандартність та серійність; рин!

ковість; ліквідність; ризик; документарність; урегульо!

ваність та визнання практикою [ 2, c. 111—115].

В якій мірі існуючі на фондовому ринку України кор!

поративні цінні папери відповідають зазначеним вимо!

гам? Насамперед відзначимо, що первинний ринок

цінних паперів є надзвичайно волатильним, а показни!

ки ринку акцій формуються переважно під впливом емі!

сійної діяльності банків (рис. 4).

Насамперед у динаміці показників первинного ринку

корпоративних цінних паперів привертає увагу фактична

стагнація сегменту корпоративних облігацій. Зокрема

після зростання у 2011—2012 рр. у подальшому корпо!

ративні емітенти суттєво скоротили кількісні параметри

випусків — до 12,4 млрд грн. у 2015 році (зазначимо, цей

процес співпав з активізацією емісійної діяльності дер!

жави на ринку ОВДП). Зрозуміло, що такі кількісні по!

казники ринку не відображають ні інте!

реси потенційних інвесторів (у т.ч. —

НПФ), ні потреби корпоративного сек!

тору в залученні боргового капіталу.

Волатильність первинного ринку акцій

має іншу природу — абсолютна

більшість випусків пайових цінних па!

перів починаючи з 2009 р. здійснена

банківськими установами, які таким чи!

ном підвищують власну капіталізацію.

Акцентуємо увагу на тому фактові, що

домінуюча більшість випусків акцій роз!

міщуються виключно серед наперед

визначеного кола осіб (навіть у випад!

ку проведення публічного розміщення).

Аналогічний висновок можна зробити і

щодо корпоративних облігацій, що і

підтверджують численні дослідження

вітчизняних науковців [4—5].

Загалом низька інвестиційна якість фінансових

інструментів, у т.ч. — ліквідність, характерна особ!

ливість вітчизняного ринку цінних паперів. Не в остан!

ню чергу така ситуація — результат інституційної неза!

вершеності біржового фондового ринку в Україні. Лише

у 2010—2013 рр. вдалося подолати негативні тенденції

та суттєво наростити частку біржового сегменту в

торгівлі фінансовими інструментами на фондовому рин!

ку (рис. 5).

Проте слід зважати, що в структурі біржових торгів

домінуючі позиції займають ОВДП, а не інструменти

ринку корпоративних цінних паперів. Так, найбільший

обсяг торгів за фінансовими інструментами на органі!

заторах торгівлі протягом 2015 року зафіксовано з дер!

жавними облігаціями України — 253,32 млрд грн.

(87,12% від загального обсягу біржових контрактів на

організаторах торгівлі у січні!грудні поточного року) [3].

У вітчизняному науковому середовищі розроблена

значна кількість рекомендацій, спрямованих на активі!

зацію біржового ринку цінних паперів, але абсолютна

більшість з них так і не були впроваджені у життя [6—

7]. Як результат — суттєве скорочення частки акцій та

корпоративних облігацій в структурі пенсійних активів

вітчизняних НПФ (рис. 6).

Таким чином, можна зробити висновок, що вітчиз!

няні НПФ фактично не здатні виконувати функцій дов!

Частка осіб 
старше  60 років; 

7,5

Частка осіб 50-60 
років; 26,14

Частка осіб до 25 
років; 3,1

Частка учасників
25-50 років; 63,6

Рис. 3. Вікова структура учасників НПФ в Україні,
станом на кінець ІІІ кв. 2015 р, %

Джерело: складено автором за даними Нацкомфіпослуг [1].
Примітка. 1. Дані за 2015 рік станом на кінець ІІІ кв.
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Джерело: складено автором за даними НКЦПФР [3].
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гострокового фінансування економіки, що притаманні

цим фінансовим інституціям в інших країнах. Кількісні

параметри інвестицій у корпоративні цінні папери

практично позбавляють НПФ впливу на процеси

фінансування корпоративного сектору вітчизняної

економіки. При цьому частка коштів на депозитних

рахунках у структурі активів НПФ залишається на ста!

більно високому рівні — 35—39 %. Така ситуація не

тільки деформує принципи функціонування фінансо!

вого сектору, адже основне завдання фінансових по!

середників — спрямування потоків капіталу до реаль!

ного сектору, вона формує суттєву залежність НПФ

від ризиків, що притаманні вітчизняній банківській

системі на сучасному етапі. Вітчизняні НПФ неодно!

разово ставали "жертвами" банкрутства крупних бан!

ківських установ.

Разом з тим, слід визнати, що навіть в умовах стаг!

нації фінансового сектору пенсійним фондам вдається

ефективно здійснювати управління інвестиційним порт!

фелем, про що свідчить рівень отриманого прибутку (рис.

7).

Проведений аналіз дає можливість виділити головні

детермінанти, що визначають інвестиційну політику

НПФ в Україні. Формалізовано їх можна представити

наступним чином (рис. 8).

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз дав можливість виділити го!

ловні детермінанти інвестиційної політики НПФ на су!

часному етапі. Зрозуміло, що існуюча ситуація вима!

гає зміни пріоритетів як на рівні безпосередньо учас!

ників системи недержавного пенсійного забезпечення,

так і на рівні державної регуляторної політики. На наш

погляд, тільки комплексний підхід до вирішення існу!

ючих проблем дасть можливість швидко наростити

інвестиційний потенціал НПФ в короткостроковій пер!

спективі. Першочергові заходи повинні бути наступни!

ми:

1. Перегляд існуючих вимог щодо структури активів

НПФ та створення можливості для їх швидкої актуалі!

зації виходячи з динаміки вітчизняного фінансового

ринку.

2. Активізація пенсійної реформи з акцентом на

швидку побудову справді трирівневої системи.

3. Застосування жорстких вимог до учасників

біржового ринку з метою концентрації торгівлі цінними

паперами на біржовому сегменті.

4. Популяризація послуг НПФ серед населення,

впровадження справді ефективних програм, спрямо!

ваних на покращення фінансової грамотності населен!

ня.
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Джерело: складено автором за даними НКЦПФР [3].
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Примітка. 1. Дані за 2015 рік станом на кінець ІІІ кв.

Рис. 7. Прибуток від інвестування активів НПФ у 2006—2015 рр. в Україні, млн грн.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА НПФ В УКРАЇНІ 
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• обмеженість інвестиційних стратегій; 
• зростання ризиків портфеля активів НПФ; 
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Рис. 7. Фактори управління активами НПФ в Україні на сучасному етапі
Джерело: складено автором.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

 Сучасний ринковий світ обумовлює необхідність

для України розробляти нові системи державного
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ПРОЕКТНО\ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОД РЕАЛІЗАЦІЇ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ
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DESIGN AND TARGETED APPROACH AS A METHOD OF THE ENERGY STRATEGY
OF UKRAINE

Актуальність розробки нових методичних підходів до реформування системи державного
управління енергетичною галуззю обумовлена низькою ефективністю реалізованих програм
та заходів. Підходи до розробки, реалізації та оцінки ефективності державних цільових про�
грам в енергетиці у світі відрізняються від українських сучасністю та більшою ефективністю.

Мета статті — обгрунтування теоретико�методичних підходів до розробки заходів, програм,
проектів реалізації енергетичних стратегій України органами державного управління галузі
на основі використання позитивного досвіду програмно�цільового та проектного планування і
управління. Основними методами дослідження виступили загальнонаукові такі, як аналіз та син�
тез, наукове узагальнення, порівняння.

У статті розглянуто особливості розробки енергетичних стратегій держави та шляхи їх реалі�
зації. Запропоновано схему поетапної реалізації Енергетичної стратегії України.

Наукова новизна полягає в обгрунтуванні ефективності використання проектно�цільового
методу в реалізації енергетичної стратегії держави.

Практичне значення полягає в розробці деталізованої схеми реалізації проектно�цільового
методу в державному управлінні сталим розвитком електроенергетичної галузі.

The urgency to develop new methodological approaches to public administration reform the energy
sector due to the low efficiency of the implemented programs and activities. Approaches to the
development, implementation and evaluation of state programs in the energy world different from
the Ukrainian modernity and efficiency.

The purpose of the article — study of theoretical and methodological approaches to activities,
programs and projects implementing energy strategies Ukraine by government sector on the basis
of the positive experience of program�oriented and project planning and management. The main
general scientific research methods were such as analysis and synthesis, scientific generalizations
comparison.

In article features of development of state energy strategies and ways to implement them. The
scheme phased implementation of the Energy Strategy of Ukraine.

Scientific innovation is the justification efficiency of project�based method in implementing the
energy strategy of the state.

The practical significance is to develop a detailed implementation scheme design and targeted
approach to governance sustainable development of the electricity industry.

Ключові слова: енергетична галузь, стратегія, державне управління, проектно�цільовий метод, цільові

програми.

Key words: energy industry, strategy, governance, project budgeting method, targeted programs.

управління та підтримки діяльності в електроенергетиці

для забезпечення енергоефективності та ресурсозбе!

реження, науково обгрунтованого розрахунку тарифів

на електроенергію, зниження рівня аварійності, скоро!

чення технологічного відставання від електроенергети!

ки розвинених країн. Остання негативна тенденція
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знаходить своє підтвердження в тому, що коефіцієнт

корисної дії вітчизняних електростанцій в середньому

оцінюється в 36% (в розвинених країнах цей показник

в середньому не опускається нижче 45%). У той же час,

наявність сучасної системи управління та державної

підтримки модернізації та інноваційної розбудови, орі!

єнтованої на стратегічний розвиток галузі, може сприя!

ти впровадженню енерго! та ресурсозберігаючих тех!

нологій, зниженню втрат при виробництві і передачі

електроенергії, підвищенню рівня технологічної і еко!

логічної безпеки електроенергетичних підприємств.

Розробка методичного підходу щодо реформуван!

ня системи державного управління та підтримки елект!

роенергетичного сектору України на основі сучасних

методів та інструментів з урахуванням вітчизняної спе!

цифіки суб'єктно!об'єктних відносин в умовах рефор!

мування енергетичного сектору є актуальною науковою

задачею, що має істотне значення для розвитку теорії

управління національними господарськими комплекса!

ми.

При цьому необхідно враховувати, що особливістю

великих систем державного призначення таких, як елек!

троенергетичний комплекс України, є їх багаторівнева,

складна структура, що визначає труднощі проектування

як самого об'єкта управління, так і його системи управ!

ління. В таких умовах застосування формалізованих ме!

тодів управління програмами!проектами дозволяє більш

обгрунтовано визначати цілі розвитку систем, повно

враховувати проектні ризики, оптимізувати використан!

ня наявних ресурсів і уникати конфліктних ситуацій, кон!

тролювати виконання складеного плану, аналізувати

фактичні показники і вносити своєчасну корекцію в хід

робіт.

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

На сьогоднішній день розроблено велику кількість

методів, моделей, інструментальних засобів для вико!

ристання стратегій розвитку сучасної електроенергети!

ки [10, с. 50], для підвищення рівня безвідмовності і бе!

заварійності роботи електроенергетичного обладнан!

ня, функціонування та управління технічними система!

ми в аварійних ситуаціях [4]. Однак перераховані мето!

ди, моделі та інструментальні засоби, як правило, роз!

роблені для окремих елементів і вузлів електроенерге!

тичного комплексу, не враховують багаторівневу склад!

ну структуру електроенергетичних систем держави, що

призводить до неузгодженості та неефективності окре!

мих рішень та дій державних органів влади та суб'єктів

ринку.

 Досягнення певного рівня розвитку галузей еконо!

міки в умовах нестабільної ситуації в країні вимагає

підтримки з боку держави. У загальному розумінні, дер!

жавна підтримка може бути визначена як система за!

ходів фінансово!економічного та управлінського впли!

ву, що забезпечує ефективне функціонування об'єкта

управління. Вплив держави на розвиток народногоспо!

дарських комплексів може здійснюватися через вико!

ристання певної сукупності спеціальних інструментів,

серед яких є як методичні підходи до планування та

управління, так і практичні інструменти підтримки (суб!

сидування, дотації, податкові пільги та інш.). Питання

державної підтримки розвитку національної економіки

в різних аспектах висвітлено у роботах таких українсь!

ких вчених, як А.І. Амоша, В. Геєць, М. Долішній, Д. Зу!

баков, М. Кизим, А. Кисельніков, В. Кондратьєв, І. Ма!

каров, М. Махотаєва, Б. Мільнер, Б. Райзберг, О. Тищен!

ко, Ф. Ярошенко та інші автори. Автори розглядають

різні теоретичні підходи до управління: системний, ком!

плексний, програмно!цільовий, процесний, структурний,

нормативний.

Враховуючи складність та багатоаспектність про!

блематики державного управління взагалі та модерні!

зації і оновлення державної політики підтримки елект!

роенергетичної галузі України, а також широке коло

напрямків використання новітніх методичних підходів у

практиці державного управління, залишається досить

багато питань, що потребують подальшого вивчення.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — обгрунтування теоретико!методичних

підходів до розробки заходів, програм, проектів реалі!

зації енергетичних стратегій України органами держав!

ного управління галузі на основі використання позитив!

ного досвіду програмно!цільового та проектного пла!

нування і управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

До основних цілей державної політики підтрим!

ки будь!якої галузі національної економіки відно!

сять: забезпечення економічного зростання; модер!

нізацію; досягнення соціальної прийнятності еконо!

мічних процесів. Для досягнення зазначених та інших

цілей використовуються різні теоретичні підходи:

— системний підхід;

— комплексний підхід;

— програмно!цільовий підхід;

— процес ний підхід;

— структурний підхід;

— нормативний підхід [3, с. 112].

Використання зазначених підходів до формуван!

ня політики державної підтримки сприяє подоланню

кризових явищ на вітчизняному ринку; дозволяє за!

довольнити потреби держави та приватних структур

у товарах певної галузі; підвищує експортний потен!

ціал України; забезпечує розширення взаємодії дер!

жави і приватного бізнесу та створює умови для за!

лучення приватного капіталу для інвестування роз!

витку галузі; сприяє створенню нових робочих місць;

розвиває високотехнологічні сектори національної

економіки та підвищує її конкурентоспроможність в

цілому [3].

Але названі підходи не використовуються разом,

обираються окремі елементи з кожного та за їх до!

помогою розробляються стратегії, цільові програми

тощо. Проблеми виникають як раз на етапі обрання

теоретико!методичних підходів до аналізу процесів,

що відбуваються в економіці та, зокрема, в елект!

роенергетичній галузі.

Як приклад, тут можна навести роботу над роз!

робкою кількох Енергетичних стратегій та процесів
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їх реалізації. Аналіз стану реалізації раніше прий!

нятої Енергетичної стратегії України на період до

2030 р. (редакцій 2006 та 2013 рр.) щонайменше вка!

зує на низький рівень імплементації її положень на

практиці та відсутність прогресу в досягненні визна!

чених цілей. Окремо слід відзначити те, що цілі двох

редакцій майже діаметрально протилежні. Так, у

першій редакції 2006 р. було поставлено непомірно

завищені завдання розвитку ядерної енергетики, а в

другій (оновленій) редакції 2013 р. пріоритети роз!

витку віддано сонячній, вітровій і тепловій енерге!

тиці за суттєвого заниження завдань з розвитку

ядерної енергетики. Понад те, протягом 2009—2013

рр. енергетичний сектор України розвивався фактич!

но всупереч положенням стратегії. Це стосується і

підписання контрактів на постачання 52 млрд м3 при!

родного газу на рік між Україною та Росією у 2009

р., і пріоритетної підтримки сонячної енергетики у

2010—2013 рр. тощо.

Як зазначає О. Суходоля [15], однією з причин

неефективності попередніх редакцій Енергетичної

стратегії було надмірне акцентування на етапі про!

гнозування розвитку об'єкта і фактичне нехтування

виконанням стратегії з боку суб'єкта, що зумовлено

відсутністю розмежування суб'єкта та об'єкта управ!

ління.

Сучасні українські реалії та світова практика уп!

равління енергетичним сектором ставить нові умови

та принципи регулювання, серед яких:

— існують власні інтереси об'єкта: енергетичний

сектор має інтереси, конкурентні завданням інших

сфер життєдіяльності суспільства. Тривалий період

"дотування" інших галузей економіки (для цілей соц!

іального популізму) за рахунок окремих галузей па!

ливно!енергетичного комплексу є підтвердженням

цього;

— існують недержавні суб'єкти управління: ви!

никли групи впливу, що формують альтернативні

центри управління. Прикладом цього є розроблен!

ня другої (оновленої) редакції енергетичної стра!

тегії, прийняття закону щодо ринку електроенергії,

практика застосування державної підтримки окре!

мих галузей тощо;

— існують протиріччя між інтересами груп впли!

ву, інтересами енергетичного сектору та суспільства.

Передача об'єктів енергетики державної форми

власності в управління приватним гравцям, спряму!

вання суспільних ресурсів на економічно необгрун!

товані (для сектору й суспільства) проекти є звич!

ною практикою нашого життя.

Відповідно, неврахування існування можливості

протиріч між суб'єктом та об'єктом, між різними су!

б'єктами призводить лише до перегляду цілей стра!

тегії, законодавства та зміни пріоритетів розвитку

енергетичного сектору, що в довгостроковій перс!

пективі виключає стабільність і послідовність дій, що

власне і спостерігалося останнім часом в енергетич!

ному секторі країни.

Вищевикладене доводить важливість та необхід!

ність розроблення методів зниження рівня конку!

ренції на етапі цілепокладання та механізмів узго!

дження інтересів різних гравців енергетичного рин!

ку для досягнення стратегічних цілей. Змістовно

стратегія має бути формальним документом енерге!

тичної політики країни як механізму поєднання діяль!

ності з цілепокладання та планування виконання,

щоб забезпечити досягнення складної довгостроко!

вої цілі.

Окремим проблемним моментом у  процесі

розроблення та реалізації енергетичної стратегії

є період, на який вона розробляється. За форму!

вання довгострокових цілей виникає проблема

сталості дій та адекватності механізмів реалізації

стратегії з досягнення встановлених довгостро!

кових цілей унаслідок виникнення важкопрогно!

зованих ситуацій (надзвичайні ситуації технолог!

ічного та природного характеру, економічні кри!

зи, військові агресії тощо). Тому ключовим зав!

данням стратегії має стати формування здатності

системи державного управління адекватно реагу!

вати на виклики та адаптувати механізми її реалі!

зації.

Зазначену проблему О. Суходоля пропонує вир!

ішити у спосіб виділення етапів стратегії та ме!

ханізмів її реалізації [15]. Етапність стратегії дозво!

лить забезпечити послідовність і сталість енергетич!

ної політики завдяки узгодженню конкретних ме!

ханізмів її реалізації з реальною соціально!економ!

ічною ситуацією в країні.

Пропонується виділити 3 етапи реалізації Енер!

гетичної стратегії України, що суттєво відрізняють!

ся за змістом механізмів управління, а саме:

1!й етап — реформування;

2!й етап — модернізації та корпоративного роз!

витку;

3!й етап — інтеграції та інноваційного оновлен!

ня.

На рисунку 1 представлена схема етапів реалі!

зації Енергетичної стратегії України, в якій виділені

основні завдання та результати кожного етапу.

При цьому забезпечення виконання стратегії,

тобто вжиття конкретних заходів і послідовності уп!

равлінських дій (конкретних проектів побудови чи

модернізації об'єктів енергетики, розроблення ро!

довищ енергоресурсів, запровадження законодав!

чих актів) вдається узгодити з чинним порядком про!

гнозування та планування соціально!економічного

розвитку країни [1; 2].

На кожний етап стратегії розробляються та прий!

маються програми!проекти реалізації, які визнача!

тимуть конкретний розподіл суспільних ресурсів,

зважаючи на політико!економічне становище в

країні та управлінську спроможність держави, виз!

начатимуть відповідальних виконавців. Саме в межах

програм!проектів реалізації стратегії здійснювати!

меться деталізація управлінських рішень (реалізація

конкретних проектів побудови чи модернізації

об'єктів енергетики, прийняття конкретних актів за!

конодавства).

Проведене О.С. Попович, Т.М. Велентейчик дос!

лідження показало, що в Україні сьогодні відбу!

вається певне зловживання терміном "програма".

Фактично програмою стали називати будь!який пе!

релік певних заходів незалежно від того, чи має
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спосіб їх формування та реалізації яке!небудь

відношення до принципів програмно!цільового

підходу [9, с. 38]. Сьогодні налічується більше двох!

сот різних програм, які офіційно претендують на

фінансування за рахунок державних коштів.

Відсутність належного порядку при затверд!

женні таких програм, а також вітчизняна специфі!

ка формування державного бюджету, за якої за!

гальні суми, передбачені на виконання завдань

програми, здебільшого не мають жодного значен!

ня при щорічному визначенні реального фінансу!

вання, призвели до того, що біля половини з них

взагалі не отримують ніяких коштів. Опитування,

проведене названими дослідниками серед про!

відних вчених — керівників науково!технічних

програм, дозволило зробити висновок, що керів!

ники програм не мали достатньо реальних можли!

востей і повноважень для ефективного управлін!

ня своєю програмою [9]. Така сама ситуація і з

іншими державними програмами, в тому числі, і в

електроенергетиці.

Разом з тим, особливістю програмно!цільового

методу є пошук ефективних, економічних варіантів

проблемних рішень у процесі взаємного узгоджен!

Рис. 1. Схема етапів реалізації Енергетичної стратегії України

Джерело: складено автором за [12; 15].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ 

Реформування ЕТАП 1 

Завершення дії програм і 
проектів, започаткованих раніше 
за чинних норм і правил 

Завершення приватизаційних 
процесів 

Нова система взаємовідносин між 
постачальниками та споживачами: 
- визначення відповідальності 
суб’єктів в енергетичному секторі, їх 
можливостей; 
- формування інструментів залучення 
інвестицій;  
- підвищення відповідальності 
власників об’єктів енергетики за 
ефективність їх діяльності;  
- формування зацікавленості суб’єктів 
господарювання та органів влади в 
підвищенні енергоефективності;  
- можливості інноваційного розвитку 
енергетичного сектору

Ринкове ціноутворення 

Ліквідація системи 
опосередкованих розрахунків 

Реформування енергетичних 
ринків 

ЕТАП 2 Модернізація та корпоративний розвиток 

Реформування системи управління в 
енергетичному секторі:  
- збільшення повноважень і 
відповідальності місцевих органів 
влади за результати життєдіяльності 
громад;  
- запровадження нових моделей 
функціонування енергетичних 
ринків; 
- реалізації масштабних 
інноваційних проектів розвитку 
галузей енергетичного сектору 

Запровадження законодавства з 
питань фінансово-економічного 
регулювання енергетики відповідно 
до ринкових моделей

Підвищення корпоративної 
культури суб’єктів господарювання 
та їх спроможності 
використовувати доступні 
інструменти ринку капіталу та 
ресурсів  

Вдосконалення законодавчої 
бази забезпечення енергетичної 
безпеки держави 

ЕТАП 3 Інтеграція та інноваційне оновлення 

Формування системи державної 
підтримки науково-технологічного та 
інноваційного розвитку енергетичного 
сектору України

Завершено формування системи 
забезпечення енергетичної 
безпеки. Україна повністю 
інтегрується в систему 
міжнародної співпраці, а 
енергетичний сектор 
функціонуватиме в межах 
спільного європейського 
енергетичного ринку відповідно 
до єдиних правил 

Розширення активності та 
спроможності національних компаній 
на світових енергетичних ринках 

Інноваційне оновлення основних 
фондів енергетичного сектору України 
з використанням можливостей 
міжнародної інтеграції 
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ня цілей, програмних заходів і ресурсів. [8]. Основ!

ними принципами програмно!цільового методу вис!

тупають:

— цілеобгрунтування;

— системність;

— принцип цільового розподілу;

— комплексність;

— економічна безпека й забезпеченість;

— погодженість;

— своєчасність;

— цілеспрямованість;

— облік взаємозв'язків і взаємодій;

— ресурсозабезпеченість;

— системний підхід [5; 7—8; 11; 13].

Функції та завдання, які вирішуються за допомо!

гою програмно!цільового підходу [6; 16], зокрема,

в електроенергетичній системі:

— завдання вектора розвитку системи на підставі

аналізу існуючих взаємозв'язків компонентів систе!

ми, тенденцій їх зміни і потенціалу системи. Визна!

чення цільового стану системи;

— координація розвитку різних підсистем (на!

приклад, економічної, соціальної, науково!техніч!

ної, екологічної), з метою досягнення мультипліка!

тивного ефекту;

— створення основи для прийняття управлі!

нських рішень всіма суб'єктами системи (у випад!

ку електроенергетичної системи: органи держав!

ної влади, відомства, приватний бізнес, населен!

ня);

— балансування інтересів учасників системи.

Одним із суттєвих обмежень ефективності про!

грамно!цільового методу у державному управлінні

національним господарством є відсутність дієвої ба!

гаторівневої методики оцінки ефективності програм,

яка дає можливість комплексної та об'єктивної оці!

нки цільових програм на різній стадії їх реалізації.

Це обмеження можливо подолати при поєднанні про!

грамно!цільового методу з проектним, який набуває

все більшої актуальності. Використання цих двох ме!

тодів в державному управлінні електроенергетичної

галузі України обумовлюється низкою чинників, а

саме:

— значна кількість невирішених проблем, пов'я!

заних з особливостями переходу української еконо!

міки до ринкових умов господарювання;

Рис. 2. Фрагмент ієрархічної структ
ури реалізації Енергетичної стратегії України згідно з проектно<цільовим підходом

Розроблено автором.
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— складність, невизначеність, рухливість і но!

визна факторів зовнішнього середовища, що визна!

чають специфіку даних проблем;

— необхідність управління господарськими про!

цесами на будь!якому рівні економіки в умовах де!

централізації, що припускає використання переваж!

но демократичних методів впливу на людські ресур!

си, згруповані за різними ознаками;

— можливість реалізації ряду управлінських під!

ходів до вирішення наявних проблем в їх сукупності,

що забезпечує задоволення потреб широкого кола

фізичних і юридичних осіб;

— орієнтація більшості господарюючих суб'єктів

цивілізованого суспільства на їх сталий розвиток, що

передбачає врахування потреб майбутніх поколінь

людства;

— недостатній рівень підготовки керівних прац!

івників державних, регіональних і муніципальних

органів управління і відсутність у них необхідного

досвіду, що забезпечують узгодження програм роз!

витку різних об'єктів як по горизонталі, так і по вер!

тикалі з встановленням взаємозв'язків між фактора!

ми і ресурсами зовнішнього і внутрішнього середо!

вища і ін.

І якщо програмно!цільовий метод доволі відомий

в Україні та широко використовуваний в державно!

му управлінні, проектний метод ще не знайшов дос!

татнього використання. Поняття проект та управлін!

ня проектами пов'язані з необхідністю управління

змінами. Управління проектами — це комплекс взає!

мопов'язаних заходів, призначених для досягнення

чітко поставлених цілей протягом заданого періоду

часу і при встановленому бюджеті [14].

Проекти орієнтовані на досягнення конкретних

цілей в рамках чітко обмежених ресурсів і часу. Для

досягнення поставленої перед проектом цілі вона

декомпозується на кілька складових елементів. Ре!

сурси, виділені для реалізації проекту в цілому, та!

кож розподіляються між цілями другого рівня. Для

кожної з цих цілей призначаються терміни отриман!

ня кінцевих результатів і члени команди проекту,

відповідальні за даний напрямок.

Після того, як проект в цілому деталізований до

цілей другого рівня і визначені ресурси і обмеження

для досягнення цих цілей, описаний цикл декомпо!

зиції повторюється по відношенню до цілей другого

рівня до тих пір, поки не буде отримано план дій, де!

талізованих до цілей і завдань останнього рівня . Та!

ким чином, для створення системи управління про!

ектом необхідно, як мінімум, виділити цілі, підцілі

та функції. Отримана таким чином ієрархічна струк!

тура завдань є дерево цілей даного проекту.

Вищевикладене дозволяє запропонувати проек!

тно!цільовий підхід до реалізації в цілому Енергетич!

ної стратегії України, і окремих її складових щодо

електроенергетики. В результаті деталізації ми от!

римаємо ієрархічну структуру, на вершині якої зна!

ходиться Енергетична стратегія України на 15 років

(3 етапи по 5 років), кожний етап визначений ціля!

ми, які деталізуються в цільових програмах, при цьо!

му завдання цільових програм розглядаються як про!

екти (рис. 2).

Така побудова дозволить вирішити питання над!

лишку цільових програм, ресурсів на їх реалізацію

та конкретизувати завдання кожної програми. При

цьому оцінка ефективності виконання цільової про!

грами буде залежати від виконання проектів в рам!

ках даної програми. До оцінки ефективності проектів

застосовується конкретні економічні методи, що

дозволить порахувати не тільки якісні показники

виконання цільової програми, а й економічний ефект

від її реалізації.

ВИСНОВКИ
Для того, щоб цільова програма та її складові

проекти мали дієвий характер, вони повинні бути

якісно сформованими. Для цього необхідна розроб!

ка відповідного методичного підходу, що забезпе!

чить урахування мінливих умов зовнішнього і внутр!

ішнього середовища реалізації програми та її про!

ектів. Саме розробка такого підходу є перспективою

подальших досліджень.
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ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ
Головною проблемою ефективного сільськогоспо!

дарського землекористування в Україні є недоско!

УДК 338.1: 332.14

С. А. Орел,
науковий співробітник, Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН

СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

STATE AND BASIC CHALLENGES OF AGROCULTURAL LAND APLICATION IN UKRAINE

S. Orel,
Cherkasy Bioresources Research Station of NAAS

Висвітлено основні проблемні аспекти розвитку сільських територій з акцентуванням уваги
на екологічний аспект агровиробництва. Проаналізовано сучасний стан та перспективи основ�
них організаційно�правових форм господарювання: особистих селянських господарств, фер�
мерських господарств та сільськогосподарських підприємств (агрохолдингів). Вивчено досвід
ЄС з тематики дослідження. Виявлено тенденцію до збільшення частки агрохолдингів, а також
їхнього земельного банку впродовж останніх років, внаслідок чого спостерігається виснажен�
ня та деградація земельних ресурсів разом із погіршенням соціально�економічного стану
сільських територій. Увагу зосереджено на необхідності забезпечення екологічної безпеки в
агровиробництві, у результаті чого покращиться екологічний, економічний та соціальний стан
сільських та інших прилеглих територій.

The basic problematic aspects of rural areas development with emphasis on the environmental
aspect of agricultural production are presented. The current state and prospects of the major types
of business entity — individual households, farms and agricultural enterprises (agricultural holdings)
are analyzed. It is studied the EU experience concerning the subject of the study. The trend to increase
the share of agricultural holdings and their land bank in recent years is observed, that is resulted in
the depletion and degradation of land resources together with the worsening of socio�economic
situation of rural areas. Attention is focused on the necessity of providing ecological safety in
agricultural production, thanks to what the environmental, economic and social status of rural and
other surrounding areas would be improved.

Ключові слова: екологічна безпека, екологізація сільськогосподарського виробництва, сільські території,

європейський досвід.

Key words: ecological safety, ecologization of agricultural production, rural areas, European experience.

налість системи земельних відносин. Станом на сьо!

годні, значна частина сільськогосподарських угідь пе!

ребуває в оренді. А за діючими договорами оренди зе!
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мель сільськогосподарського призначення практично не

існує механізму відповідальності за збереження якісних

властивостей грунту.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням нашого дослідження було визначити

фактори впливу на екологічний стан земель сільсько!

господарського призначення в Україні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз основних проблем розвитку

сільських територій та сучасний стан і перспективи ос!

новних організаційно!правових форм господарювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Станом на сьогодні проблема забезпечення еколо!

гічної безпеки вивчається досить поглиблено, резуль!

татом чого є наукові праці вітчизняних учених: П.Т. Саб!

лука, В.В. Юрчишина, М.А. Хвесика, Т.П. Галушкіної,

Н.В. Зіновчук, О.І. Фурдичка, О.І. Шкуратова та ін. Од!

нак, незважаючи на велику наукову цінність проведе!

них досліджень, проблема забезпечення екологічної

безпеки агровиробництва з урахуванням проблем

сільських територій висвітлена не у достатній мірі.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Суспільно!економічні та політичні перетворення в

Україні, а також прагнення України інтегруватися у євро!

пейський та світовий простір зумовлюють підвищену

увагу до питань національної безпеки та її структурних

компонентів, серед яких чільне місце займає екологіч!

на безпека. З огляду на це, актуальними залишаються

питання забезпечення екологічної безпеки в сільсько!

господарському виробництві, від чого залежить стан на!

вколишнього природного середовища, здоров'я насе!

лення, якість і рівень продовольчого забезпечення, ек!

спортні можливості країни та ін. Адже Україна, будучи

агарною країною, характеризується великим природно!

ресурсним потенціалом, сприятливими географічними

та кліматичними умовами для ведення сільськогоспо!

дарської діяльності, саме тому агровиробництво повин!

но здійснюватись з урахуванням науково обгрунтова!

них рекомендацій, інноваційних підходів та пріоритет!

них напрямів сталого розвитку. Зокрема, роль екологі!

чної безпеки особливо зросла протягом останнього часу

у контексті концепції сталого розвитку сільських тери!

торій, адже саме на цих територіях в основному здійс!

нюється сільськогосподарська діяльність.

Незважаючи на те, що на сільських територіях Ук!

раїни частка людських ресурсів є значно меншою ніж

на міських територіях (69,1% проти 30,9%), однак у

структурі національного господарства країни чільне

місце займає саме аграрна галузь, адже серед країн

Європи Україна характеризується найвищим показни!

ком забезпечення сільськогосподарських угідь та

ріллі — 0,914 га та 0,716 га ріллі на особу. Крім цьо!

го, Україна продовжує лідирувати на світовому рин!

ку за виробництвом зернових культур, займаючи

третє місце по експорту зерна. За матеріалами агро!

порталу kurkul.com, Україна займає перше місце у

світі за обсягом виробництва соняшнику (10,5 млн т)

та експорту соняшникової олії (3,3 млн т), четверте

місце — з експорту кукурудзи (16,7 млн т), п'яте місце

— з експорту ячменю (2,3 млн т) та сьоме місце за

обсягом його виробництва (9,1 млн т), восьме місце

— за обсягом виробництва кукурудзи (22,8 млн т) та

десяте місце за обсягом виробництва пшениці (22,3

млн т). Таким чином, Україна отримує понад 11 млрд

доларів США від продажу сільськогосподарської про!

дукції.

Види господарських формувань Кількість 
формувань, од. 

Площа сільгоспугідь 
усього, 
тис. га 

на одне
формування, га 

Особисті селянські господарства 4359000 6458,1 1,5 
Фермерські господарства  41488 4345,9 104,7 
Сільськогосподарські підприємства 7515 8493,0 1130,1 
Агрохолдингові формування  129 8731,7 67687,6 

Таблиця 1. Організаційна структура товарного виробництва України

Джерело: [10].

 Україна агрохолдинги незалежні 
підприємтсва 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Виготовлена продукція 

урожайність, ц/га 45,1 50,2 59,1 64,5 38,7 43,7 
собівартість виробленої продукції, 
грн./ц 

106,3 119,3 103,8 117,0 108,0 120,7 

витрати на виготовлення продукції 
на 1 га, тис. грн. 

4,79 5,99 6,02 7,55 4,18 5,28 

Реалізована продукція 
собівартість виробленої продукції, 
грн./ц 

110,5 119,4 112,2 116,7 109,2 121,1 

сукупна собівартість, грн./ц 127,6 144,1 134,6 154,5 122,3 136,0 
ціна реалізації, 1 грн./ц 129,5 181,3 130,6 191,4 128,6 173,9 
рентабельність,% 1,5 25,8 -2,96 23,9 5,2 27,9 

Таблиця 2. Ефективність виробництва зернових культур

Джерело: [2].
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В Україні до проведення земельної реформи домі!

нували сільськогосподарські підприємства з розмірами

земельних угідь у середньому 3,0—3,5 тис. га на одне

господарство. Після проведення земельних реформ

було сформовано господарські структури, які були зас!

новані на різних формах власності, створивши три мо!

делі господарських формувань:

— японська і китайська, де селянин господарює на

невеликих за розмірами земельних ділянках (до 2 га).

Подібними у нас є господарства населення, які не мо!

жуть оброблятися за допомогою сучасних технологій, і

тому їх використання не може бути ефективним;

— європейська, побудована на фермерських

господарствах, розміри яких від 10 до 100—150 га. В

Україні фермерських господарств нараховується понад

41,4 тис. із розміром землекористування в межах 104

га;

— американська, де розміри господарств у межах

1—2 тис. га і більше, в яких розвиток сільськогоспо!

дарського виробництва супроводжується використан!

ням сучасної техніки і технології, що дозволило підви!

щити продуктивність праці у 2—3 рази за останні 30

років. Кількість великих ферм у США, постійно

збільшується при цьому створюючи велику перевагу

державі на світовому ринку сільськогосподарської про!

дукції. В Україні таких господарств налічується близь!

ко 8 тис., які обробляють більше половини сільськогос!

подарських угідь України.

У таблиці 1 наведено організаційну структуру товар!

ного виробництва у розрізі організаційно!правових

форм господарювання.

Тому основним виробником сільськогосподарсь!

кої продукції, що експортується на зовнішній аграр!

ний ринок, є великі сільськогосподарські підприєм!

ства — агрохолдинги (у таблиці 2 наведено резуль!

тати ефективності урожайності зернових культур). У

той же час сільськогосподарська продукція, що ви!

рощена малими та середніми сільгоспвиробниками,

а саме власниками особистих селянських господарств

та фермерських господарств, в основному задоволь!

няє внутрішні продовольчі проблеми країни. Однак,

незважаючи на високі показники сільськогосподарсь!

кої продукції у світовому рейтингу, власники малого

та середнього аграрного бізнесу у кінцевому резуль!
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Рис. 1. Результати виробництва зернових культур у розрізі найбільших агрохолдингів
України у 2015 р.

Джерело: [2].
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Рис. 2 Частка використання земель сільськогосподарсього призначення найбільшими
агрохолдингами України у 2015 р.
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таті отримують значно меншу економічну вигоду від

своєї діяльності, ніж власники великого аграрного

бізнесу, експортуючи сільськогосподарську продук!

цію за кордон. У даному контексті заслуговує на ува!

гу той факт, що у 13 статті Конституції України про!

писано, що земля та інші природні ресурси, які зна!

ходяться в межах території України є об'єктами пра!

ва власності Українського народу, а відтак — основ!

ним національним багатством [1].

Такий дисбаланс між організаційно!правовими

формами господарювання та недосконале реформу!

вання земельних відносин в Україні призводить до

загострення екологічних та соціально!економічних

проблем. Ситуація ускладнюється ще й тим, що прак!

тично відсутній механізм відповідальності за вико!

ристання земель сільськогосподарського призначен!

ня. Зокрема мова йде про агрохолдингові компанії,

що зацікавлені у максимальному прирості сільсько!

господарської продукції (на рисунку 1 відображено

основні результати виробництва зернових культур у

розрізі найбільших агрохолдингів України у 2015 р).

Тенденції останніх років свідчать про те, що відбу!

вається істотне зростання частки агрохолдингів у

структурі ВВП агарної галузі, наслідком чого є заб!

руднення навколишнього природного середовища та

зменшення зайнятості сільського населення, адже ці

структури часто ігнорують науково обгрунтовані ре!

комендації та методики здійснення агровиробницт!

ва, не завжди дотримуються сівозмін, використову!

ють хімічні засоби захисту рослин та пестициди

тощо. За цих умов ключовим стає питання забезпе!

чення екологічної безпеки як у процесі здійснення

сільськогосподарської діяльності, тобто її екологі!

зації, так і безпечне середовище існування для місце!

вих жителів.

Разом із погіршенням агроекологічних показників

земельних ресурсів, спостерігається і занепад соціаль!

ної інфраструктури прилеглих територій, а саме

сільських територій, адже власники агрохолдингів не

виконують свої зобов'язання, пов'язанні із наданням

фінансової допомоги на соціально!економічний роз!

виток села (на рисунку 2 відображено розміри агро!

холденгових господарств України у 2015 р). Таким чи!

ном, процес переходу від радгоспно!колгоспної сис!

теми до системи ринкових відносин супроводжувався

загостренням соціально!економічної кризи: депопуля!

цією і міграцією сільського населення, зокрема еко!

номічно активного (на сільських територіях рівень

бідності у 1,5 рази вищий, ніж на міських); суттєвим

скороченням частки робочих місць; зростанням

бідності; закриттям амбулаторно!поліклінічних зак!

ладів, дитячих садків та шкіл, бібліотек та будинків

культури; продовженням руйнації доріг з твердим по!

криттям; погіршенням житлово!комунального госпо!

дарства тощо.

Зауважимо, що важливим компонентом розвитку

національної економіки у країнах ЄС є збільшення об!

сягу інвестицій у розвиток сільських територій, на яких

зосереджено не тільки виробництво сільськогоспо!

дарської продукції, але й несільськогосподарських га!

лузей економічної діяльності, як от сфера послуг, лег!

ка промисловість, туристично!готельне підприємництво

та ін. Адже сільські території, будучи основним ареа!

лом для агровиробництва, є також місцем проживання

сільського населення, що характеризується певним

рівнем розвитку економічної діяльності, соціальної

інфраструктури, демографічними процесами, що без!

посередньо корелюють із показниками стану навколиш!

нього природного середовища. За цих обставин важ!

ливим завданням стає забезпечення екологічної безпе!

ки в агровиробницві, що передбачає урахування приро!

доохоронних заходів на прилеглих територіях, зокре!

ма сільських.

З огляду на це, Європейських Союз приділяє необ!

хідну увагу та здійснює ряд заходів спрямованих на еко!

логізацію сільського господарства та покращення умов

життєдіяльності на сільських територіях шляхом рати!

фікації цілої низки стратегічних Директив та створен!

ням структурних фондів, зокрема щодо забезпечення

сталого розвитку сільських територій спеціально ство!

реною структурою — Європейським фондом розвитку

сільських територій, який є відповідальний за надання

фінансової допомоги [3]. Разом з цим, у країнах Євро!

пи велику роль відіграє прийнятий в 2004 р. Європейсь!

кою комісією План дій ЄС щодо розвитку екологічно

безпечної сільськогосподарської продукції. Крім цьо!

го, за підтримки ООН було розроблено ряд пріоритет!

них програм природоохоронного спрямування, як!от:

"Порядок денний ХХІ століття" (Ріо!де!Женейро, 1992

р.), Кіотський протокол (Кіото, 1997 р.), "Декларація зі

сталого розвитку" (Йоганнесбург, 2002 р.) та ін. [4; 5;

6].

Таким чином, у світовому просторі поряд із та!

кими глобальними проблемами як продовольче за!

безпечення населення та якість питної води, подо!

лання бідності, проблеми пов'язані зі зміною кліма!

ту та з поновлюваними джерелами енергії, збере!

ження біорізноманіття, чільне місце займає пробле!

ма сталого розвитку сільських територій, зокрема,

у контексті забезпечення екологічної безпеки в аг!

ровиробництві. З огляду на популяризацію пріори!

тетних принципів концепції сталого розвитку, кож!

на країни ЄС повинна була розробити національну

стратегію розвитку сільських території, керуючись

основними завданнями Спільної Аграрної Політики

(конкурентоспроможність сільськогосподарської

продукції, екологізація сільського господарства,

диверсифікація економічних видів діяльності, підви!

щення соціальних стандартів життя сільського насе!

лення та ін.).

Для прикладу, розглянемо стан розвитку сільських

територій у провідній країні ЄС — Німеччині, що ха!

рактеризується високими показниками ВВП на одини!

цю робочої сили в сільському господарстві завдяки ве!

ликій частці капіталовкладень в аграрну галузь (6 млрд

євро на рік) [7]. Так, Національна стратегія Німеччини

розвитку сільських територій спрямована на створен!

ня багатофункціонального та конкурентоспроможно!

го сільського та лісового господарства, а також про!

дукції харчової промисловості для забезпечення не!

обхідних життєвих потреб населення. З огляду на це,

у Німеччині велика увага приділяється підвищенню

рівня професійної кваліфікації сільського населення

завдяки ефективній дуальній системі освіти, що по!
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єднує у собі шкільне та виробниче навчання, в резуль!

таті чого саме у Німеччині частка фермерів з високою

професійною кваліфікацією є найбільшою серед інших

країн ЄС.

Не менш важливим фактором успішного аграрного

розвитку в Німеччині, є орієнтація на принцип перехрес!

ної (взаємної) відповідальності (Cross Compliance), який

полягає у гармонійному поєднанні виробничої і приро!

доохоронної складової шляхом дотримання встановле!

них вимог щодо охорони навколишнього природного

середовища (наприклад, захист грунту від ерозійних

процесів, встановлення балансу між органічними речо!

винами у грунті, охорона земельних ресурсів, що тим!

часово виведені з сільськогосподарського обробітку та

ін.), від чого залежать прямі бюджетні виплати сільсько!

господарським виробникам [8].

Таким чином, пріоритетні цілі концепції сталого

розвитку сьогодні є особливо актуальними для Украї!

ни, зокрема, для забезпечення сталого розвитку

сільських територій, які, на жаль, перебувають у за!

тяжній соціально!економічній кризі. У результаті та!

ких негативних тенденції українське село, як фунда!

мент безпеки національної економіки та гарант подаль!

шого розвитку суспільства, продовжує вимирати. За

цих умов сільське населення не має належного досту!

пу до соціальних пакетів, медичного обслуговування,

культурного розвитку, а також не має доступу до якіс!

ної освіти. Все це свідчить про недосконалість зако!

нодавчого та державного регулювання розвитку

сільських територій як важливого структурного еле!

мента аграрної галузі та продовольчої безпеки Украї!

ни. На думку О.І. Шкуратова, такі механізми як ефек!

тивна цінова та інвестиційна політика, а також пільго!

ве оподаткування та кредитування є необхідними за!

ходами державного регулювання для покращення АПК

в цілому [9].

ВИСНОВКИ
Перехід на ринкові засади господарювання та об!

раний Україною європейський вектор її подальшого

розвитку обумовлюють актуальність модернізації си!

стеми національного господарства з урахуванням євро!

пейського досвіду. Проте реалії сьогодення, а саме за!

гострення геополітичної ситуації в Україні, економічні

та екологічні негаразди негативно впливають на про!

цес сталого розвитку, насамперед, сільських тери!

торій, наслідком чого є занепад соціально!економіч!

ної сфери села. З огляду на це, серед основних про!

блем, пов'язаних із забезпеченням процесу сталого

розвитку сільських територій є екологізація сільсько!

господарської продукції, тобто забезпечення екологі!

чної безпеки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі для України необхідно обрати на!

здоганяючу модель економічного розвитку. І цьому, на наш

погляд, немає альтернатив. Для її реалізації держава має

відігравати основну роль, балансуючи між стратегічним век!

тором розробки державної економічної політики і політи!

кою дерегуляції та децентралізації влади. Важливим елемен!
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Дано коротку характеристику таким поняттям, як "виробнича кооперація" і "державне регу�
лювання виробничою кооперацією". Пропонується розглядати виробничу кооперацію як один
з перспективних напрямів підвищення ефективності національної економіки на засадах інно�
ваційності. Підкреслюється необхідність і важливість державного регулювання виробничої ко�
операції, спираючись на українських реаліях і успішному закордонному досвіду.

У статті автором розроблено концептуальні засади державного регулювання виробничої ко�
операції. Детально подається система цілей, що передбачає трирівневу ієрархію. Наведено
основні суб'єкти і об'єкти, подано змістовну характеристику основним принципам здійснення
державного регулювання виробничої кооперації в Україні. Запропоновано деякі індикатори та
показники оцінки ефективності як безпосередньо виробничої кооперації, так і системи її дер�
жавного регулювання.

A brief description of such terms as "industrial cooperation" and "government regulation of
industrial cooperation" was submitted. It is proposed to consider industrial cooperation as one of
the perspective directions of improving the efficiency of the national economy based on innovation.
Emphasizes the necessity and importance of state regulation of industrial cooperation based on the
Ukrainian realities and successful foreign experience.

In the article the author developed conceptual bases of state regulation of industrial cooperation.
The system of goals is supplied in detail that provides a three�level hierarchy. Been given the main
subjects and objects submitted substantial description of the basic principles of state regulation of
industrial cooperation in Ukraine.

том у цій моделі має бути інноваційна складова, яка, зважа!

ючи на українські реалії, має значний шанс ефективно фун!

кціонувати і розвиватися в значній мірі на засадах виробни!

чої кооперації.

Важливо комплексно підійти до проблеми сприяння

розвитку виробничої кооперації в нашій державі. Адже в

більшості країн — це один із ефективних важелів переходу



Інвестиції: практика та досвід № 9/201668

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

до рангу розвинутих країн з значним рівнем соціально!еко!

номічного розвитку на принципово нових засадах.

Водночас в Україні питання розвитку виробничої коо!

перації за 25 років і досі неврегульовано. Відсутні зрозумілі

і прогнозовані критерії (як формальні, так і неформальні)

ступеня ефективності виробничої кооперації, мала база дос!

ліджень проблематики формування, підтримки та розвитку

різних форм виробничої кооперації, законодавча неврегу!

льованість та відсутність системного державного бачення

розвитку національного господарства.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Загалом проблематика виробничої кооперації в значній

мірі досліджувалася такими вітчизняними і зарубіжни!

ми вченими, як Я. Білоус, М. Войнаренко, О. Длугопольсь!

кий, С. Добринь, Р. Коуз, О. Микитюк, А. Мельник, В. Но!

вицький, О. Острий, В. Павлов, В. Прайс, М. Портер, В.

Прайс, Є. Савельєв, С. Соколенко, М. Туган!Барановський,

О. Фіщук, Н. Чала та інш.

Важливу роль у дослідженні проблематики державно!

го регулювання підприємницької діяльності і, зокрема, ви!

робничої кооперації між ними, відіграють праці сучасних

вчених та практиків: В.Д. Базилевича, О.Г. Білоруса, З.С.

Варналія, О.С. Власюка, П.І. Гайдуцького, В.М. Геєця, Л.С.

Головко, Л.І. Дідківської, М.М. Єрмошенка, О.А. Киричен!

ка, Т.Т. Ковальчука, А.Т. Ковальчука, С.В. Козаченка,

Д.Г. Лук'яненка, І.Р. Михасюка, В.І. Мунтіяна, В.Є. Новиць!

кого, Ю.М. Пахомова, Д.М. Стеченко, А.М. Стельмащука,

Д.М. Черваньова, С.М. Чистова, В.Я. Шевчука, та інших.

В той же час спостерігається нестача вітчизняних нау!

кових наробок в сфері досліджень категоріального апара!

ту та теоретико!методичних аспектів виробничої кооперації

і державного регулювання виробничої кооперації. Невирі!

шеною проблемою залишається обгрунтування суб'єктів,

об'єктів, принципів та цілей державного регулювання вироб!

ничої кооперації в Україні. Деякі теоретичні дослідження і

практичні наробки, які на сьогодні є в Україні, потребують

переосмислення і систематизації для формування єдиної

стратегії розвитку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення концептуальних засад дер!

жавного регулювання виробничої кооперації в Україні..

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перш ніж перейти до предмета дослідження, варто з'я!

сувати ряд дефініцій, а саме: "виробнича кооперація" та

"державне регулювання виробничої кооперації".

Є декілька тлумачень поняття "виробнича кооперація"

— від максимально розширеного до дуже вузького. У пер!

шому випадку в нього включаються науково!технічні зв'яз!

ки, діяльність, яка забезпечує функціонування кооперації

(інформаційне, інноваційне, транспортне, маркетингове та

інше забезпечення цього процесу), реалізація продукції та

її післяпродажне обслуговування. У другому — кооперація

розглядається як суто виробничий процес. Різниця тракту!

вань пояснюється тим, що важко чітко визначити межі ви!

робничої кооперації як специфічного економічного явища,

що характеризується складністю, переплетенням з іншими

процесами.

Слід зауважити декілька тенденцій, що намітилися у

світі. Насамперед, мова йде недоцільність, а інколи і немож!

ливість розглядати виробничу кооперацію як суто внутріш!

ньогосподарський процес, який охоплює співпрацю лише

між підприємствами та організаціями якоїсь однієї країни.

Цьому є багато причин, до основних відносяться:

1. Тенденція до підвищення капіталоємності випуску

нової продукції, що вимагає величезних фінансових ре!

сурсів. З огляду на вкрай недостатнє фінансове забезпечен!

ня української економіки — це вагомий фактор для пошуку

інших джерел фінансування. Виробнича кооперація (особ!

ливо міжнародна) дозволяє значно скоротити час налагод!

ження виробництва нових товарів і зменшити їх капіта!

ломісткість, розширити можливості більш комплексного,

тривалого і мобільного використання різних виробничих

ресурсів, зекономити завдяки новим технічним зарубіжним

розробкам.

2. Глобалізаційні та інтеграційні процеси, які не дають

країнам, що залишаються осторонь міжнародного співроб!

ітництва, жодного шансу на розвиток та гідне місце в світо!

вому господарстві.

3. Пришвидшений розвиток інноваційних та креативних

процесів, як найбільш реального шансу зайняти країною

певну нову нішу в міжнародному поділі праці.

4. Наявність значного успішного досвіду виробничої

кооперації в зарубіжних країнах, використання якого Ук!

раїною дозволить зекономити ресурси та швидше здійсни!

ти перехід до сталого розвитку своєї економіки не наздога!

няючими, а випереджаючими темпами.

5. У зв'язку із стратегічним курсом на інтеграцію з Євро!

пейським Союзом, важливо налагодити виробничі зв'язки

як з країнами!аплікантами до ЄС, так і з діючими членами

цього союзу задля розширення ринків збуту українських

товарів та поглиблення інтеграційних і коопераційних про!

цесів.

Нові фактори виробничої кооперації виникають, у пер!

шу чергу, під впливом глибоких змін в самому процесі ви!

робництва і глобалізації. Виробнича кооперація з самого

початку розвивається на основі одиничного поділу праці,

тобто на базі подетальної, повузлової, технологічної спец!

іалізації. Раніше цей процес концентрувався головним чи!

ном у фазі виробництва, але нині у виробничу кооперацію

все більше залучаються різноманітні області: від стадії нау!

кових досліджень до збуту вироблених товарів.

З огляду на все вищенаведене, ми можемо визначити

виробничу кооперацію як складну систему економічних

відносин із встановлення системи коопераційних зв'язків між

суб'єктами господарської діяльності щодо повного чи част!

кового циклу виробництва певного продукту, який грунтуєть!

ся на принципах взаємовигідності, довготривалості, синер!

гетичності і зменшенні поточних витрат та збільшенні кон!

курентоспроможності виробництва кожного з учасників.

Водночас сьогодні в Україні процеси виробничої коо!

перації вимагають значної підтримки на регіональному, на!

ціональному та міжнародному рівнях, зваженого держав!

ного регулювання.

Термін "регулювання" в зарубіжній економічній літера!

турі у широкому розумінні ототожнюється з державним втру!

чанням в економіку, в більш вузькому — з адміністративно!

правовою регламентацією підприємницької діяльності.

Варто відзначити, що історія розвитку країн з ринко!

вою економікою характеризується неоднозначністю рішень

щодо втручання держави в економіку. Однак у жодній країні

держава не припинила діяльності щодо розвитку ринкової

економіки. Навпаки, постійно ведеться пошук нових на!

прямів удосконалення взаємовідносин між державою та

товаровиробниками, і залежно від багатьох факторів спос!

терігається послаблення або посилення державного втру!

чання. В нинішніх умовах господарювання держава вже не

тільки визначає загальні правила і рамки функціонування

ринкової економіки, а й сама доповнює ринковий механізм

[2].

Учені Л.І. Дідківська і Л.С. Головко [1] визначають дер!

жавне регулювання економіки як систему заходів держави

для здійснення підтримуючої, компенсаційної та регулюю!

чої діяльності держави, спрямованої на створення нормаль!

них умов ефективного функціонування ринку та вирішення

складних соціально!економічних проблем розвитку націо!
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нальної економіки і всього суспільства. Інший вчений Євту!

шевський В.А. [3] під державним регулюванням економіки

розуміє сферу діяльності органів державної влади щодо

цілеспрямованого впливу на поведінку суб'єктів господарю!

вання шляхом застосування різноманітних методів і засобів

Дещо по!іншому підходить до визначення терміну С.М.

Чистов [4], розглядаючи державне регулювання економіки

з теоретичного і практичного погляду. З теоретичного по!

гляду державне регулювання економіки — це система знань

про сутність, закономірності дії та правила застосування

типових методів і засобів впливу держави на перебіг соці!

ально!економічного розвитку, спрямованих на досягнення

цілей державної економічної політики. З практичного погля!

ду державне регулювання — це сфера діяльності держави

щодо цілеспрямованого впливу на поведінку суб'єктів гос!

подарювання з метою забезпечення пріоритетів державної

економічної політики.

Отже, зважаючи на вищевикладене та на досліджені

аспекти виробничої кооперації, можемо визначити держав!

не регулювання виробничої кооперації як комплексну сис!

тему методів, важелів і заходів держави щодо формування,

підтримки та інтенсивного розвитку ефективних форм ви!

робничої кооперації, спрямованих на посилення конкурен!

тоспроможності держави у глобальному середовищі та до!

сягнення стратегічних цілей розвитку національного госпо!

дарства на інноваційних засадах.

На рисунку 1 нами запропоновано концептуальні заса!

ди державного регулювання виробничої кооперації в Ук!

Рис. 1. Концептуальні засади державного регулювання виробничої кооперації в Україні

Джерело: складено автором.
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раїні. Важливо окреслити основні принципи та методи дер!

жавного регулювання виробничої кооперації в Україні, вия!

вити основні фактори та проблеми, чітко зафіксувати об'єкти

і суб'єкти державного регулювання виробничої кооперації.

Як видно з рисунка 1, до основних суб'єктів державно!

го регулювання виробничої кооперації відноситься досить

широкий перелік міністерств, служб, комітетів та інших дер!

жавних органів виконавчої та законодавчої влади. Разом з

тим, важливим є вплив вітчизняних, так і закордонних не!

державних інститутів.

Основними об'єктами державного регулювання висту!

пають різні форми виробничої кооперації, мале, середнє та

велике підприємництво, інфраструктурні елементи.

Розвиток державного регулювання виробничої коопе!

рації має бути підпорядкований певним цілям. Нами була

розроблена комплексна ієрархічна система цілей держав!

ного регулювання виробничої кооперації (рис. 2). Так, цілі

1!го порядку досягаються за рахунок цілей 2!го порядку,

які в свою чергу реалізуються через досягнення цілей 3!го

порядку. Разом з тим, деякі цілі переплітаються між собою

і опосередковано чи прямо впливають одна на одну, що

свідчить про взаємозалежність соціально!економічних про!

цесів щодо реалізації розвитку виробничої кооперації.

До цілей 1!го порядку (стратегічних або макрорівневих)

нами були віднесені:

— посилення конкурентоспроможності держави у на!

ціональному та міжрегіональному вимірах;

— забезпечення сталого розвитку держави;

— покращення соціально!економічного стану держави

та її регіонів.

Їх реалізація потребує досягненню більш конкретніших

завдань, які абстрагуються в цілі 2!го порядку (мезорівневі):

— розвиток внутрішнього ринку держави;

— покращення інвестиційного клімату;

— інтенсифікація інноваційного розвитку економіки

держави.

В окремий соціально!екологічний блок виділено ряд

цілей соціальної та екологічної спрямованості, які повинні

реалізуватися поряд із економічними задля забезпечення

сталого розвитку держави та досягнення певної соціально!

економічної рівноваги.

До них ми віднесли:

— вирішення соціальних проблемних питань;

— покращення екологічної ситуації у державі;

— реалізація стратегічних соціально!економічних проектів;

— впровадження ресурсозберігаючих та екологічно!

безпечних технологій;

— створення нових робочих місць, зменшення безроб!

іття тощо.

Перелік цілей 3!го порядку, досягнення яких ставить за

мету розвиток виробничої кооперації, є досить великий і має

розгалужену сітку взаємозв'язків та взаємодоповнень. Так,

реалізація однієї цілі може призвести до створення сприят!

ливих передумов для швидкої реалізації іншої, або ж кількох

пов'язаних цілей (див. рис. 2).

Слід зазначити, що така система цілей розвитку вироб!

ничої кооперації є досить умовна, і для кожного регіону вона

може різнитися. Це залежить від стану розвитку самого ре!

гіону чи галузі, динаміки формування його потенціалів та

багатьох внутрішніх та зовнішніх факторів.

Рис. 2. Система цілей державного регулювання виробничої кооперації в Україні

Джерело: складено автором.
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Також варто виділити такі принципи здійснення держав!

ного регулювання виробничої кооперації, як:

— інноваційність — передбачає як використання нових

методів для сприяння державою розвитку виробничої коо!

перації, так і стимулювання саме інноваційно!насичених

форм виробничої кооперації;

— стратегічність передбачає розробку комплексної си!

стемної стратегії розвитку національного господарства Ук!

раїни, яка б не змінювалася і не "удосконалювалася" залеж!

но від політичної ситуації;

— ефективність — означає отримання економічних,

соціальних, екологічних та інших видів ефектів у різних про!

міжках часу від державного регулювання, які б покривали

витрачені ресурси на його здійснення;

— соціально!економічні орієнтири — даний принцип

акцентує увагу на першочерговість забезпечення державою

основних соціальних завдань держави;

— синергетичний ефект дозволяє ефективно викорис!

товувати позитивні особливості виробничої кооперації, що

полягають в отримуванні додаткових переваг кожному із

учасників виробничої кооперації, а це, у свою чергу, при!

зведе до додаткових кумулятивних ефектів від державного

регулювання виробничою кооперацією.

Методи державного регулювання виробничої коопе!

рації можна згрупувати на прямі (державні замовлення

чи асигнування, реалізацію цільових програм стимулю!

вання конкретних елементів виробничої кооперації, ад!

міністративні заходи) і непрямі (використання методів

бюджетно!фінансової, грошово!кредитної, інвестицій!

но!інноваційної та інших політик, що опосередковано ре!

гулюватимуть процеси виробничої кооперації). Досить

важливо правильно вибрати необхідний набір методів

державного регулювання для конкретного регіону, га!

лузі чи часового проміжку для забезпечення максималь!

ного ефекту.

Адже на державне регулювання виробничої кооперації

впливають різноманітні чинники, серед яких найважливіши!

ми є:

— рівень законодавчо!нормативної бази;

— якість регуляторних органів на державному і місце!

вому рівні;

— рівень імплементації прийнятих регуляторних актів;

— фінансові можливості держави;

— рівень прозорості та відкритості органів влади;

— рівень розвитку малого та середнього підприємниц!

тва в Україні;

— добробут населення тощо.

В Україні існує дуже велика проблема щодо обліку да!

них якраз із виробничої кооперації, що унеможливлює де!

тальний і систематизований аналіз системи виробничої ко!

операції. Відповідно це ускладнює, а іноді і унеможливлює

державне регулювання виробничої кооперації без наявної

статистичної актуальної і динамічної інформації.

Водночас розрізнену інформацію можна зібрати через

різні бізнес!асоціації або ж через експертне середовище

аналітиків (здебільшого у рамках міжнародної технічної

допомоги або грантової підтримки), яку міг систематизува!

ти і оновлювати спеціалізований орган державного управл!

іння, або ж договірних засадах певна недержавна інститу!

ція.

Ефективність державного регулювання виробничої ко!

операції має передбачати такі, на нашу думку, індикатори:

— рівень державної фінансової підтримки виробничої

кооперації;

— ступінь виконання державою регулюючих заходів,

спрямованих на формування інституційних і законодавчих

умов для масштабного розвитку виробничої кооперації,

особливо у сфері освоєння прогресивних технологій та ство!

рення виробництв наукомісткої продукції;

— кількість програм стимулювання розвитку системи

самоорганізації учасників виробничої кооперації;

— кількість наданих пільг суб'єктам виробничої коопе!

рації, які з іноземною участю імпортують технології більш

високої якості.

Водночас ефект від успішного державного регулюван!

ня може охоплювати такі комплексні показники, як:

— збільшення валового регіонального продукту конк!

ретних регіонів (загального ВВП);

— збільшення експорту високотехнологічної продукції;

— збільшення кількості і якості малого та середнього

підприємництва та їх частки у ВВП;

— збільшення кількості та якості різних форм вироб!

ничої кооперації;

— ступінь розвиток інноваційної інфраструктури тощо.

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Світові тенденції свідчать про важливість саме держав!

ного регулювання різних форм виробничої кооперації (кла!

стерів, венчурного бізнесу, технопарків, франчайзингу, аут!

сорсингу тощо), що, в контексті швидкого здійснення на!

гальних реформ, може слугувати базою, трампліном для

формування "випереджаючого" типу національної економ!

іки України на інноваційних засадах, а не "наздоганяючо!

го". Це підтверджують приклади таких успішних держав

світу, як Фінляндії, США, Японії та інших.

Водночас нагальним у даному контексті постає питання

методичної розробки та практичної апробації комплексної

системи індикаторів та динамічних показників ефективності

виробничої кооперації в Україні, яка б дозволила здійсню!

вати якісне державне регулювання для досягнення постав!

лених макроекономічних завдань. Це і визначає основні

напрями наших подальших досліджень.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Якщо державне управління за своєю сутністю може

бути визначене як розробка та реалізація державної

політики, тоді цілком можливим є припущення, що
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ESSENCE AND INDICATORS OF IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY
OF ENVIRONMENTAL SAFETY

Встановлено, що першим кроком у функціонуванні системи екологічного управління є фор�
мування науково обгрунтованої та соціально зваженої, адекватної екологічної політики держа�
ви. Визначено, що політика — це конкретна організаційна робота органів державної влади, на
засадах чітко здійсненого цілевизначення та цілеполягання, спрямована на виконання вимог
екологічного законодавства, орієнтована на забезпечення права громадян на екобезпечні умови
життя та розвитку.

Зазначено, що державна політика екологічної безпеки повинна розглядатися як конкретна
змістовна та організаційна робота певних органів державної влади на підставі законодавчих
актів про екологічну безпеку з метою реалізації права кожного громадянина України на без�
печне для життя й здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права
шкоди на засадах раціонального природокористування, дієвого захисту навколишнього при�
родного середовища та науково обгрунтованого комплексу заходів, спрямованих на моніто�
ринг і оцінку екологічного стану, усунення можливих причин і наслідків природних, техноген�
них, або гуманітарних катастроф.

It is established that the first step in the operation of an environmental management system is to
develop scientifically sound and socially balanced, adequate environmental policy. Determined that
the policy — a concrete organizational work of public authorities, on the basis of a clear and committed
tsilevyznachennya tsilepolyahannya aimed at meeting the requirements of environmental legislation,
focused on ensuring the right to ecosafety living conditions and development.

Indicates that the national policy of environmental safety should be seen as specific substantive
and organizational work of certain public authorities under legislation on environmental safety in
order to realize the right of every citizen of Ukraine to a safe and healthy environment and to
compensation for violation of this right damage on the basis of environmental management, effective
environmental protection, scientific and reasonable set of measures to monitor and evaluate the
ecological state, eliminating possible causes and consequences of natural, technological or
humanitarian disasters.

формування державної політики є першим кроком у дер!

жавному управлінні такою життєво важливою сферою

суспільства, як екологія, а точніше — процеси забезпе!

чення екологічної безпеки.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Під час розгляду державного управління як окре!

мого випадку процесу управління доцільно екстрапо!

лювати на нього уявлення про зміст основних функцій

управління. До них слід віднести планування, організа!

цію мотивацію, координацію і контроль. За таких умов

сутність планування обумовлюється процесами цілевиз!

начення та цілеполягання. Метою державного управлі!

ння на етапі цілевизначення усвідомлюється саме такий

екологічний стан, що гарантує безпеку життя в країні.

 "Основними напрямами державної політики у галузі

охорони довкілля, використання природних ресурсів та

забезпечення екологічної безпеки" [1] значна увага при!

ділена регіональній екологічній політиці. У цьому доку!

менті підкреслюється, що сучасна державна система

управління природоохоронною діяльністю є надто цен!

тралізованою, з елементами відомчості. Це веде до зни!

ження ефективності управління на рівнях, що в їхній

ієрархії розташовані нижче державного (національно!

го), а саме: регіонального та місцевого. Зокрема це сто!

сується напрямів планування та використання інвестицій

природоохоронного призначення, а також унеможлив!

лення максимально повного врахування територіальних

інтересів у створенні екологічно безпечного довкілля.

Регіональна екологічна політика в Україні потребує

чіткої системи альтернативних концептуальних рішень,

які у ході обговорення в суспільстві повинні реалізува!

тися через законодавчо регламентовані правові норми,

організаційні заходи та виконавчі дії усіх інституцій дер!

жави, що регулюють розвиток у сфері екології та охо!

рони довкілля.

Цілком слушною у цьому контексті є точка зору

С. Нешика про перетворення регіонального екологічно!

го розвитку на базову складову сталого розвитку дер!

жави у цілому. При цьому сталий розвиток він пропонує

розглядати як таку форму суспільного розвитку, яка

враховує не лише екологічні обмеження в соціально!

економічному розвитку країни, але й гарантує екологі!

чний добробут населення України. Регіональна еколо!

гічна безпека повинна реально гарантувати дотриман!

ня екологічних прав і свобод людини та сприяти фор!

муванню громадянського суспільства в Україні. Вихо!

дячи з цього, регіональна екологічна політика передба!

чає перехід до соціально!економічних та еколого!еко!

номічних механізмів гармонізації взаємодій у суспіль!

стві, сприяння розвитку партнерських відносин та ре!

ального діалогу між державними структурами, бізнесо!

вими колами і громадськістю [2, с. 19—21].

До 2007 року Постанова Верховної Ради України

"Основні напрями державної політики України у галузі

охорони довкілля, використання природних ресурсів та

забезпечення екологічної безпеки" (від 5 березня 1998

року № 188/98!ВР) була єдиним нормативно!правовим

актом, що визначає екологічну політику і стратегію дер!

жави. Але недостатня ефективність існуючої системи

управління в сфері охорони навколишнього природно!

го середовища, як переконує аналіз екологічного стану

в країні та більш повільне, ніж очікувалося, проведення

структурних реформ і модернізації технологічних про!

цесів в умовах зростання національної економіки при!

зводить до збільшення рівня забруднення та зумовлює

застосування застарілих підходів, що не здатні забез!

печити ефективне використання природних ресурсів.

Окрім того, попри свою актуальність, зміст "Основ!

них напрямів" не міг відповідати вимогам сучасності,

значним змінам у підходах до вирішення екологічних

проблем на міжнародному рівні, не враховував рішен!

ня Всесвітнього саміту зі сталого розвитку в м. Йоган!

несбурзі (2002 р.), Київської конференції міністрів на!

вколишнього природного середовища "Довкілля для

Європи" (2003 р.), факт вступу України до Світової

Організації Торгівлі у 2008 році, цілу низку міжнарод!

них зобов'язань нашої держави у сфері охорони навко!

лишнього середовища.

Значною мірою ці недоліки у розробці та реалі!

зації екологічної політики України вдалося зняти

завдяки розпорядженню Кабінету Міністрів України

від 17.10.2007 року № 880!р "Про схвалення Кон!

цепції національної екологічної політики України на

період до 2020 року". Цим розпорядженням також

поставлено завдання розробки проекту Стратегії на!

ціональної екологічної політики України на період

до 2020 року.

Концепція включає виклад основної ідеї, принципів,

мети, основних цілей та завдань національної екологіч!

ної політики, визначення інструментів і механізму реа!

лізації національної екологічної політики. Окрім того,

Концепцією передбачається, що Стратегія національної

екологічної політики України повинна містити викладен!

ня цілей, головних пріоритетів, напрямів та завдань

діяльності з упровадження політики держави у цій жит!

тєво важливій галузі функціонування господарського

комплексу України.

Це дуже важливий крок у встановленні єдності ро!

зуміння підходів усіх учасників діяльності, пов'язаної з

екологічною сферою. Але здається, що спектр вихід!

них правил розбудови та впровадження державою

екологічної політики був би значною мірою збагачений

заявою про те, що забезпечення екологічно безпечних

умов життєдіяльності для пересічного члена українсь!

кого суспільства закріплюється як основний системо!

утворювальний фактор екологічної політики в Україні.

Певною мірою таке завдання вирішується під час

визначення мети та основних цілей національної еколо!

гічної політики.

Так, мета реалізації (хоча мова повинна йти й про

розробку) національної екологічної політики, як визна!

чається у Концепції!2007, полягає в стабілізації і пол!

іпшенні екологічного стану території держави шляхом

утвердження національної екологічної політики як

інтегрованого фактора соціально!економічного розвит!

ку України для забезпечення переходу до сталого роз!

витку економіки та впровадження екологічно збалан!

сованої системи природокористування.

Зауважимо, що конкретизація мети національної по!

літики включає:

а) досягнення безпечного для здоров'я людини ста!

ну навколишнього середовища;

б) підвищення рівня громадської свідомості з питань

охорони навколишнього природного середовища;

в) поліпшення екологічної ситуації та підвищення

рівня екологічної безпеки;

г) удосконалення системи інтегрованого екологіч!

ного управління шляхом включення екологічної скла!

дової до програм розвитку секторів економіки;
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г) удосконалення регіональної екологічної політи!

ки, зменшення негативного впливу процесів урбанізації

на навколишнє природне середовище;

д) припинення втрат біо! та ландшафтного різнома!

ніття, формування екомережі, розвиток заповідної

справи;

е) забезпечення екологічно збалансованого вико!

ристання природних ресурсів.

Позиція, яка викладена у процесі цілевизначення,

на жаль, демонструє певну невизначеність питомої ваги

екологічної безпеки у структурі національної екологіч!

ної політики та, як наслідок, її розбалансованість за

основними векторами. Разом з тим демонструється

спадкоємність у баченні мети державної екологічної

політики, сформульованої у 1991 році Законом "Про

охорону навколишнього природного середовища" та

Постановою Верховної Ради України "Основні напря!

ми державної політики України у галузі охорони довкі!

лля, використання природних ресурсів та забезпечення

екологічної безпеки" (від 5 березня 1998 року № 188/

98!ВР).

Для спрямування на екологічно збалансоване вико!

ристання природних ресурсів окремо деталізуються

завдання національної екологічної політики:

а) охорона водних ресурсів, екологізація водного

господарства;

б) охорона земельних ресурсів, екологізація сіль!

ського господарства;

в) невиснажливе використання тваринних та рослин!

них ресурсів, екологізація лісового господарства;

г) екологічно стале надрокористування.

Стосовно завдання забезпечення екологічної без!

пеки, усунення збільшення навантаження на навколишнє

природне середовище, зумовлене економічним зрос!

танням вважається необхідним:

а) забезпечити перехід на інтегровані дозволи, що

видаються за принципом "єдиного вікна", та удоскона!

лити порядок видання дозволів на викиди і скиди за!

бруднюючих речовин, розміщення відходів;

б) удосконалити систему управління відходами

з урахуванням міжнародних стандартів та норма!

тивів;

в) забезпечити стимулювання виробників та засто!

сування екологічно безпечних ресурсо! та енергозбе!

рігаючих технологій, підвищити роль еколого!економі!

чних інструментів та більш ефективно впроваджувати

принцип "забруднювач та користувач платять повну

ціну";

г) дотримуватись вимог екологічної безпеки під час

закриття або зміни форми власності промислових

підприємств і об'єктів та під час передачі військових

об'єктів у господарське користування. З цією метою

проводити екологічний аудит та державну екологічну

експертизу ситуацій, що склалися в окремих населених

пунктах і регіонах, а також на території діючих об'єктів

і комплексів;

ґ) зменшити обсяги викидів і скидів шкідливих ре!

човин, мінімізувати утворення відходів та комплексно

використовувати матеріально!сировинні ресурси, у тому

числі за рахунок стимулювання виробників до більш

інтенсивного впровадження системи надання сервісних

послуг замість реалізації готової продукції;

д) забезпечити екологічно безпечне зберігання та

видалення небезпечних відходів, максимально уможли!

вити утилізацію відходів за рахунок прямого повторно!

го чи альтернативного використання їх ресурсно!цінної

складової та безпечного видалення відходів, що не

підлягають утилізації;

е) стимулювати виробників до запровадження сис!

теми екологічного менеджменту з метою зменшення

негативного впливу на довкілля;

є) забезпечити повне знешкодження (видалення)

непридатних та заборонених хімічних засобів захисту

рослин, що накопичилися на території України, у тому

числі за рахунок проведення тендерних процедур щодо

залучення іноземних компаній для знешкодження за!

значених засобів чи вивезення іноземних компаній для

знешкодження зазначених засобів чи вивезення їх за

межі держави.

Заслуговує на увагу певна практична спрямованість

концептуального замислу, яка виражається у достатньо

детально прописаному інструментарії національної еко!

логічної політики, але викликає здивування вказівка про

переорієнтацію зусиль з формування політики на її прак!

тичне проведення. На жаль, це можна розцінювати, як

визнання низької ефективності та результативності еко!

логічної політики, відсутність важелів для зрушення

процесу екологізації соціально!економічного життя в

Україні.

Разом з тим, не усі інструменти чітко визначені.

Використання термінології, яка більше підходить для

декларативних заяв на кшталт "визначення солідар!

ної відповідальності", "підвищення ролі", "гармоніза!

ція", "удосконалення діючого економічного механіз!

му" та таке інше не сприяє дієвості наведеного інстру!

ментарію. Проте, вимагати більшого від програмно!

го документу немає сенсу. Розробники цілком слуш!

но передбачили розробку на засадах цієї Концепції у

тримісячний термін "Стратегії національної екологіч!

ної політики України на період до 2020 року". Але,

мабуть, у цьому документі слід очікувати більшого

ступеня конкретизації та практичної спрямованості,

ніж у Концепції. Тільки за таких умов можна створи!

ти підгрунтя для розробки проектів національного

рівня та органічного поєднання можливостей місце!

вого, регіонального та державного рівнів у забезпе!

ченні екологічної безпеки.

При цьому пріоритетність заходів для відбору для

реалізації Стратегії повинна визначатися приналежністю

до спектру економічно!фінансових механізмів держав!

ного управління, а саме таких:

а) екологічна та економічна ефективність — досяг!

нення запланованих природоохоронних цілей із залу!

ченням мінімального обсягу бюджетних коштів та до!

сягнення максимального природоохоронного ефекту;

б) співфінансування природоохоронних і ресур!

созберігаючих заходів з різних джерел — відображає

зацікавленність замовника та наявність економічних

вигід поряд з екологічними.

Але розраховувати головним чином на позабюд!

жетні кошти не є доцільним. Досвід ринкових відно!

син вже має переконати у тому, що потрібні стартові

внески, а інвестори, у тому числі закордонні, прий!

дуть тільки тоді, коли матимуть чіткі перспективи для
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свого прибутку. А з урахуванням майже критичного

екологічного стану більшості регіонів, їх ротацій!

ності практично у всіх сферах економіки, перші та

найважливіші фінансові вкладення у вирішення еко!

логічних проблем слід очікувати саме від Держав!

ного бюджету. Це важливо, якщо ми не хочемо еко!

логічну безпеку зробити головною статтею безпеки

національної.

Очікується, що реалізація розробленої на даних

концептуальних засадах Стратегії дасть можливість:

а) стабілізувати та поліпшити стан навколишнього

природного середовища до рівня, безпечного для жит!

тєдіяльності населення;

б) усунути прямий зв'язок між економічним зростан!

ням та погіршенням стану навколишнього природного

середовища;

в) упровадити систему екологічно збалансованого

використання природних ресурсів;

г) створити розгалужену екомережу та припинити

втрати біорізноманіття;

г) упровадити дієву систему інформування населен!

ня з питань охорони та збереження навколишнього при!

родного середовища, екологічної політики та сталого

розвитку.

Оцінка ефективності впровадження національної

екологічної політики виступає важливим елементом си!

стеми управління на державному рівні. Саме тому в

якості індикаторів ефективності планується використан!

ня показників:

а) покращення стану здоров'я населення за раху!

нок зменшення впливу негативних екологічних факторів;

б) співвідношення між рівнями фактичного забруд!

нення навколишнього природного середовища або вис!

наження природних ресурсів і гранично допустимого

забруднення або виснаження, яке базується на науко!

во обгрунтованих оцінках і характеризується як критич!

не навантаження на навколишнє природне середовище;

в) співвідношення витрат на здійснення природоохо!

ронних заходів до отриманого екологічного ефекту;

г) скорочення витрат природних ресурсів та енергії

на одиницю продукції;

ґ) стан участі громадськості в прийнятті екологічно

значущих рішень.

Сьогодні, на жаль, українська держава ще не має

офіційно прийнятої Стратегії національної екологічної

стратегії, хоча для її розробки залучено найкращі нау!

кові сили держави. Слід сподіватися, що з її появою

державне управління отримає міцну теоретико!методич!

ну базу для розробки конкретних програм вирішення

нагальних екологічних проблем, точніше однієї з най!

важливіших проблем — забезпечення екологічної без!

пеки.

Разом з тим, слід наголосити на необхідності дифе!

ренціації зусиль у розробці та впровадженні національ!

ної екологічної політики. Мова повинна вестися про те,

що екологічна безпека не можлива без раціонального

природокористування та оптимально організованої охо!

рони навколишнього середовища. Тобто, виходячи з

нерозривного зв'язку цих трьох складових, їх також слід

розглядати у невід'ємності у політичному контексті. Але

зважаючи на те, що з точки зору змістовності охорона

довкілля і раціональне природокористування можуть

розглядатися як складові досягнення екобезпечного

стану можна вважати за доцільне говорити про підви!

щення ролі екологічної безпеки у загальному контексті

національної екологічної політики. Тоді слід вести мову

про розробку відносно самостійної політичної концепції

у сфері екології, а саме: політики екологічної безпеки.

Але суттєвою є вимога її законодавчого закріплення на

рівні закону. Або, враховуючи чинну Концепцію, до!

цільно говорити про розробку національних стратегіч!

них засад, таких як "Національна стратегія екологічної

безпеки України", "Національна стратегія природоко!

ристування" і "Національна стратегія охорони навко!

лишнього середовища". У свою чергу вони мають конк!

ретизуватися у відповідних національних програмах.

ВИСНОВКИ
Такий підхід дозволить упорядкувати державне

управління цією важливішою сферою життєдіяльності

українського народу. Таким чином, державне управлі!

ння, що спрямоване на досягнення та підтримання еко!

логічної безпеки для громадян України, має здійснюва!

тися на підставі чітко визначеної, науково обгрунтова!

ної, законодавчо закріпленої, та процесуально забез!

печеної необхідними інформаційними, матеріальними,

фінансовими і кадровими ресурсами державної політи!

ки екологічної безпеки.

За таких умов державна політика екологічної без!

пеки повинна розглядатися як конкретна змістовна та

організаційна робота певних органів державної влади

на підставі законодавчих актів про екологічну безпеку

з метою реалізації права кожного громадянина Украї!

ни на безпечне для життя й здоров'я довкілля та на

відшкодування завданої порушенням цього права шко!

ди на засадах раціонального природокористування,

дієвого захисту навколишнього природного середови!

ща та науково обгрунтованого комплексу заходів, спря!

мованих на моніторинг і оцінку екологічного стану, усу!

нення можливих причин і наслідків природних, техно!

генних, або гуманітарних катастроф.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний період розвитку українського суспільства

відзначається особливим інтересом до питань безпеки

(безпековості), стабільності та поступальності. Це ста!

вить нові завдання щодо модернізації системи держав!

ного територіального управління, насамперед, її орга!

нізаційно!інституційної складової, з метою забезпечен!

ня вирішення проблеми соціального розвитку регіонів.

Реалізація цих заходів і вирішення проблеми повинно

відбуватися з урахуванням загально наукових принципів

— системності, єдності, функціональності, виваженості,

послідовності й ефективності, а також публічності, що

передбачає залучення інститутів громадянського су!

спільства.
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к. держ. упр., старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної
безпеки, Національний університет цивільного захисту України
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of problems on state security, National university of civil protection of Ukraine

PECULIARITIES OF ORGANIZATIONAL AND INSTITUTIONAL MECHANISM OF THE STATE
ADMINISTRATION OF SOCIAL DEVELOPMENT OF REGIONS IN UKRAINE AND PRINCIPLES
OF ITS MODERNIZATION

У статті аргументовано доцільність використання низки принципів (системності, єдності, функціо�
нальності, виваженості, послідовності, ефективності та публічності) при модернізації організаційно�
інституційної системи державного управління соціальним розвитком регіонів з метою забезпечення
їх стабільного функціонування та безпеки. Запропоновано введення у практику державного і регіо�
нального управління нової інтегрованої організаційно�інституціональної дорадчої форми — Ради соц�
іального розвитку і безпеки регіонів України. Ці пропозиції корисні з точки зору як підвищення ефек�
тивності державного управління соціальним розвитком регіонів та безпекою в Україні, так і модерні�
зації її реального сектору й активізації інноваційної та інвестиційної діяльності. Визначено, що в ме�
жах реалізації державної політики соціального розвитку і безпеки регіонів України варто розробити
та затвердити довго�, середньо і короткостроковий план дій з її модернізації.

The paper gives reasons for appropriateness of application of the range of principles (of systematization,
unity, functionality, reasonableness, consistency, effectiveness, and publicity) in the process of
modernization of organizational and institutional system of the state administration of social development
of regions with the purpose of ensuring their stable functioning and security. It was proposed to introduce
into state and regional administration practice a new integrated organizational and institutional consultative
form — the Social Development and Regional Security Council of Ukraine. These proposals are valuable
from the point of view of the state administration efficiency increase in the area of social development of
regions and security in Ukraine, and of its real sector modernization and the innovation and investment
activity intensification. It was determined that while implementing the state policy of social development
and security of regions of Ukraine, it is necessary to develop and approve long�, medium�, and short�term
action plan for its modernization.

Ключові слова: державне управління, організаційно�інституційний механізм, соціальний розвиток, регіони,

безпека.

Key words: public administration, organizational and institutional mechanism, social development, regions, security.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням засад, принципів, напрямів та різних

аспектів вдосконалення державної регіональної політи!

ки присвячена значна кількість наукових робіт таких

учених, як С. Біла, З. Варналій, В. Воротін, І. Дегтярьо!

ва, С. Домбровська, М. Долішній, Л. Дідківська, Я. Жа!

ліло, О. Коротич, В. Кравців, О. Лебединська, В. Малі!

ков, В. Мамонова та ін. На їх думку, сучасну систему

органів державного управління в Україні, у т. ч. регіо!

нальним розвитком, характеризують формальна на!

явність відкритості та прозорості їх діяльності; надмірна

концентрація влади в "центрі"; домінування фінансово!

промислової та адміністративно!управлінської еліти; не!
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доступність для плідної співпраці з громадськими про!

фесійними організаціями та іншими інститутами грома!

дянського суспільства тощо. Однак чимало питань сто!

совно своєчасності, грунтовності, масштабності та не!

обхідності трансформації системи органів державного

регіонального управління в умовах інтеграційних про!

цесів та забезпечення безпеки залишаються недостат!

ньо дослідженими.

Отже, метою дослідження є визначення особливос!

тей наявного організаційно!інституційного механізму

державного управління соціальним розвитком регіонів в

Україні й обгрунтування принципів його вдосконалення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Поділяючи точку зору С. Білої, І. Валентюк, С. Дом!

бровської, С. Майстра та ін. [1; 3], зазначимо, що орга!

нізаційно!інституційний механізм державного управлі!

ння представляє собою належним чином сформовану

ефективно функціонуючу систему державного впливу,

зворотний зв'язок (від його об'єкта до суб'єкта). Тому

з'ясування особливостей функціонування організацій!

но!інституційного механізму державного управління

соціальним розвитком регіонів полегшує уточнення

суб'єктів та об'єктів державного управління регіональ!

ним розвитком як більш загального конструкту.

Після ухвалення рішення щодо засадничості й змістов!

ності державної регіональної політики [5] перед її суб!

'єктам реалізації постала низка завдань. Пріоритетними

серед них визнані такі: 1) стимулювання та підтримка місце!

вих ініціатив щодо ефективного використання внутрішнь!

ого потенціалу регіонів для створення та підтримання по!

вноцінного життєвого середовища, підвищення якості

життя людей; 2) зменшення територіальної диференціації

за індексом регіонального людського розвитку; 3) фор!

мування конкурентоспроможності регіонів шляхом роз!

роблення та реалізації програм і проектів підвищення кон!

курентоспроможності територій; 4) стимулювання міжре!

гіональної інтеграції, інтеграції регіональних економічних,

інформаційних, освітніх просторів у єдиний загальноук!

раїнський простір; 5) визначення проблемних територій у

регіонах та реалізація державних заходів щодо вирішен!

ня проблем; 6) поліпшення матеріального, фінансового,

інформаційного, кадрового та іншого ресурсного забез!

печення розвитку регіонів; 7) створення ефективних ме!

ханізмів представництва інтересів регіонів на загальнона!

ціональному рівні і територіальних громад тощо [там само,

ст. 6] (курсив наш. — А.П!П.).

В аналізованому законі закріплено, що координація

діяльності органів виконавчої влади й місцевого самовря!

дування з формування та реалізації державної регіональ!

ної політики здійснюється шляхом узгодження цілей, пріо!

ритетів, завдань і заходів центральних та місцевих органів

виконавчої влади, органів виконавчої влади АРК і місце!

вого самоврядування під час розроблення та виконання

документів, що визначають державну регіональну політи!

ку, проведення моніторингу та оцінки результативності

виконання визначених завдань [там само, ч. 1 ст. 17]. З

цією метою Уряд України може утворювати Міжвідомчу

координаційну комісію з питань регіонального розвитку

як тимчасовий консультативно!дорадчий орган [там само,

ч. 1 ст. 18]. Новацією в законодавстві є також норма щодо

Агенцій регіонального розвитку [там само, ч. 1 ст. 19]. Їх

засновниками можуть виступати Верховна Рада АРК та

Рада міністрів АРК, обласні, Київська, Севастопольська

міські ради та відповідні державні адміністрації (курсив

наш. — А.П!П.). Саме на цих суб'єктів, на думку законо!

давця, покладається обов'язок із ефективної реалізації

державної регіональної політики.

Крім того, державні та регіональні кореляти стали

предметом удосконалення шляхом утворення Ради ре!

гіонального розвитку як консультативно!дорадчого

органу при Президентові України [6, преамбула]. Основ!

ними завданнями зазначеної ради є такі:

— сприяння налагодженню ефективної взаємодії

державних органів, зокрема місцевих органів виконав!

чої влади, з органами місцевого самоврядування щодо

вдосконалення державного будівництва, напрацюван!

ня новітніх підходів у сфері регіонального розвитку;

— вироблення узгодженої позиції щодо соціально!

економічного та гуманітарного розвитку регіонів, ме!

ханізмів подолання диспропорцій розвитку територій,

ефективного використання економічного потенціалу

регіонів, підвищення їх інвестиційної привабливості та

конкурентоспроможності;

— підготовка пропозицій щодо напрямів, пріори!

тетів та механізмів проведення адміністративно!терито!

ріальної реформи, формування ефективного місцево!

го самоврядування та територіальної організації влади

з урахуванням стандартів Європейської хартії місцево!

го самоврядування;

— напрацювання оптимальних шляхів дальшого

розвитку політично і економічно дієздатного місцевого

самоврядування;

— підготовка пропозицій щодо визначення першо!

чергових заходів щодо впровадження європейських де!

мократичних стандартів у сфері територіальної органі!

зації місцевого самоврядування, оптимізації співпраці

територіальних громад з державою, а також забезпе!

чення їх узаємної відповідальності за комплексний роз!

виток територій;

— сприяння врахуванню інтересів регіонів і специ!

фіки розвитку окремих адміністративно!територіальних

одиниць у проектах нормативно!правових актів з питань

регіональної політики, проектах загальнодержавних та

інших державних цільових програм економічного, нау!

ково!технічного, соціального, національно!культурно!

го розвитку та охорони довкілля;

— організація роботи щодо формування складу де!

легації України в Конгресі місцевих і регіональних влад

Ради Європи тощо [6, п.п. 1 п. 3] (курсив наш. — А.П!П.).

Принагідно відзначимо, що головою Ради регіональ!

ного розвитку є Президент України [там само, абз. 2 п. 6].

До її складу входять також за посадою Голова Верховної

Ради України, Прем'єр!міністр України, Глава Адміністрації

Президента України, Секретар Ради національної безпеки

і оборони України, Заступник Глави Адміністрації Прези!

дента України, до відання якого віднесені питання гумані!

тарної та внутрішньої політики (курсив наш. — А.П!П.),

Представник Президента України у Верховній Раді Украї!

ни, Представник Президента України у Кабінеті Міністрів

України, Керівник Державного управління справами, дирек!

тор Національного інституту стратегічних досліджень, Віце!

прем'єр!міністр України — Міністр регіонального розвит!

ку, будівництва та житлово!комунального господарства Ук!
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раїни, Міністр економічного розвитку і торгівлі України (кур!

сив наш. — А.П!П.), Міністр фінансів України (курсив наш.

— А.П!П.), голови обласних, Київської міської державних

адміністрацій, Постійний Представник Президента України

в АРК, голови обласних рад, міські голови міст — облас!

них центрів, керівники всеукраїнських асоціацій органів

місцевого самоврядування (курсив наш. — А.П!П.). Голова

Верховної Ради України, голови обласних рад, міські голо!

ви міст — обласних центрів, керівники всеукраїнських асо!

ціацій органів місцевого самоврядування входять до скла!

ду Ради за згодою, а члени Кабінету Міністрів України та

керівники інших органів виконавчої влади — за погоджен!

ням із Прем'єр!міністром України [там само, абзаци 5 і 6 п.

6]. Цікаво, що Рада регіонального розвитку в процесі вико!

нання покладених на неї завдань співпрацює з Національ!

ною радою реформ, узаємодіє з іншими консультативни!

ми, дорадчими та іншими допоміжними органами і служба!

ми, створеними Президентом України, а також з держав!

ними органами, органами місцевого самоврядування та їх

всеукраїнськими асоціаціями [там само, п. 5]. Зважаючи на

це, виникає питання щодо місця, ролі й важливості агенцій

регіонального розвитку, заснування яких передбачено За!

коном України "Про засади державної регіональної пол!

ітики" [5].

Отже, обидва аналізовані нормативно!правові акти

[5; 6] закріплюють завдання суб'єктів державного ре!

гіонального управління, які спрямовані на сприяння

здійсненню повноважень органами місцевого самовря!

дування, упровадженню реформ, першочерговими серед

яких визнані вдосконалення системи державного управ!

ління, децентралізація функцій держави, забезпечення

економічної, інформаційної й екологічної безпеки, інтег!

рація в ЄС [7, Розділ 4] тощо. Разом із тим, детальний

розгляд суб'єктно!об'єктної та функціонально!цільової

складових системи державного управління регіональним

розвитком, визначених цими правовими актами [5—7],

дає підстави стверджувати про значну кількість суб'єктів

такого управління, дублювання сфер їхньої дії та примен!

шення ролі соціальної складової. Крім того, на нашу дум!

ку, недосконалим є положення щодо регулярності про!

ведення засідань Ради регіонального розвитку — кожен

квартал. Так, станом на 11 лютого 2016 р. відбулося

тільки 3 її засідання з моменту створення (2015 р.) [2].

Державні й регіональні корелянти повинні враховувати

вагомість наукових принципів при зрушеннях у державі.

Оскільки останні обумовлюють певні суспільно!політичні

наслідки, які можуть бути бажаними (збільшувати вигоди

від реалізації державної регіональної політики) і, відповід!

но, небажаними (породжувати збільшення витрат, зменшу!

вати вигоди). Тому вони повинні бути обов'язково передба!

ченими. Для цього слід розбудовувати та запроваджувати

в практику державного і регіонального управління інтегро!

вану дорадчу інституцію, яка б ураховувала вимоги часу й

загально визнані наукові принципи — системності, єдності,

функціональності, виваженості, послідовності, ефектив!

ності та публічності. Уважаємо, що такою інституцією може

бути Рада соціального розвитку і безпеки регіонів України

зі своїми регіональними відділеннями (рис. 1).

Ця рада має акумулювати засновницько!кадровий і

функціональний потенціал інших суб'єктів державної рег!

іональної політики, мова про які йшла вище, а саме: Ради

регіонального розвитку (створеної при Президентові Ук!

раїни), Міжвідомчої координаційної комісії з питань регі!

онального розвитку й Агенцій регіонального розвитку.

Власне, співзасновниками Ради соціального розвитку і

безпеки регіонів України можуть бути органи державної

влади загальнодержавного і регіонального значення —

ВРУ, Президент України, Прем'єр!міністр, Перший віце!

прем'єр!міністр України — Міністр економічного розвит!

ку і торгівлі України, Віце!прем'єр!міністр України —

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово!

комунального господарства України, Віце!прем'єр!міністр

із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ук!

раїни, профільні міністерства, служби й агентства, а також

торгово!промислові палати, асоціації підприємців, пред!

ставництва всеукраїнських асоціацій органів місцевого

самоврядування чи асоціації органів місцевого самовря!

дування регіонів, вищі навчальні заклади, наукові устано!

ви, профільні громадські об'єднання.

Запропонована інституція — Рада соціального розвит!

ку і безпеки регіонів України, має діяти на центральному

та регіональному рівнях шляхом упровадження механіз!

му державного управління соціально!економічним регіо!

нальним розвитком, до якого (механізму) інкорпоровано

правовий, організаційно!адміністративний, фінансово!еко!

номічний та інформаційний підмеханізми. Це передбачає

створення декількох комісій у межах її структури, які опі!

куватимуться вирішенням питань правового, організацій!

но!адміністративного, фінансово!економічного й інфор!

маційного забезпечення, а саме: моніторингу масштабів

потенціалу стабільного розвитку регіонів, стратегічного

управління та планування, координації, контролю і кори!

гування діяльності органів влади щодо розвитку регіонів

України, активізації інноваційної діяльності в них тощо.

Така організаційно!функціональна будова Ради соціаль!

ного розвитку і безпеки регіонів України дозволить сис!

темно, вчасно та виважено коригувати змістовність дер!

жавної регіональної політики на макро!, мезо! і мікрорівні

(див. поділ регіонів згідно із Законом України "Про заса!

ди державної регіональної політики" [5, ч. 1 ст. 1]) та, відпо!

відно, здійснювати її реалізацію.

Варто відзначити, що формування та реалізація дер!

жавної політики соціального розвитку і безпеки регіонів

в Україні на інтеграційних засадах дозволить таке:

а) розв'язати більшість проблем у цій сфері, а також

створить прозорі, стабільно діючі, ефективні механіз!

ми державного управління (завдяки введення у дію Ра!

ди соціального розвитку і безпеки регіонів України);

б) сформувати інвестиційно!привабливий клімат при

плануванні та забудові територій; в) сприяти зниженню

корупційних ризиків та порушень законних прав та інте!

ресів громадян; г) створити сучасну інтегровану систе!

му органів виконавчої влади та органів місцевого само!

врядування з управління соціальним розвитком і безпе!

кою регіонів; д) розвинути систему надання адміністра!

тивних послуг, забезпечити зменшення часових наван!

тажень у процесах їх надання й інформування населен!

ня і, відповідно, адаптувати нормативно!правове регу!

лювання у цій сфері до вимог держав ЄС.

ВИСНОВКИ
Отже, аналізуючи сучасний стан функціонування

організаційно!інституційного механізму державного

управління соціальним розвитком регіонів в Україні,
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слід констатувати, що до цього часу не розроблена на!

уково обгрунтована концепція його розвитку як єдиної

системи. Численні реорганізації системи органів дер!

жавного регіонального управління не забезпечили

підвищення ефективності її функціонування, що підтвер!

джує необхідність обгрунтування й використання інших

підходів до її формування в сучасних умовах.

Основними цільовими критеріями та завданнями, які

мають забезпечити перехід до якісно нової сучасної сис!

теми державного регіонального управління, мають стати:

1) створення високоефективної системи органів та!

кого управління на основі передового світового досвіду;

2) запровадження моделі, яка раціонально поєднує

державне й недержавне управління соціальним розвит!

ком регіонів у тісній взаємодії із сучасним менеджмен!

том на загальнодержавному й регіональному рівнях;

3) чіткий розподіл функцій, повноважень та відпо!

відальності як за "вертикаллю", так і за "горизонтал!

лю", з органічним їх поєднанням у питаннях функціону!

вання та комплексного розвитку регіонів;

4) створення інформаційної системи, яка дозволить

оперативно й якісно здійснювати процеси підготовки,

прийняття, реалізації та корекції управлінських рішень

на всіх рівнях;

5) модернізація та координація у сфері соціально!

го розвитку регіонів, формування відповідної держав!

ного кадрового потенціалу такої модернізації.

У роботі аргументована доцільність використання

низки принципів (системності, єдності, функціональності,

виваженості, послідовності, ефективності та публічності)

при модернізації організаційно!інституційної системи

державного управління соціальним розвитком регіонів з

метою забезпечення їх стабільного функціонування та

безпеки. Зокрема запропоновано введення у практику

державного і регіонального управління нової інтегрова!

ної організаційно!інституціональної дорадчої форми —

Ради соціального розвитку і безпеки регіонів України. Ці

пропозиції корисні з точки зору як підвищення ефектив!

ності державного управління соціальним розвитком рег!

іонів та безпекою в Україні, так і модернізації її реально!

го сектору й активізації інноваційної та інвестиційної

діяльності. У межах реалізації державної політики соц!

іального розвитку і безпеки регіонів України варто роз!

робити та затвердити довго!, середньо! і короткостро!

ковий план дій з її модернізації [4]. Тому на сучасному

етапі необхідно сконцентрувати зусилля на розвитку

організаційно!інституційного, правового, науково!мето!

дичного забезпечення системи державного управління

соціального розвитку і безпеки регіонів, що й буде пред!

метом наших подальших наукових досліджень.

Література:

1. Богуславський Є.І. Економіка праці і соціально!тру!

дові відносини: навч. посіб. / Є.І. Богуславський, С.М.

Домбровська, С.П. Кучин, Є.Ю. Кузькін, В.Г. Левчук та ін.;

М!во фінансів України, Укр. держ. ун!т фінансів та міжнар.

торгівлі, Харк. ін!т фінансів. — Х., 2012. — 180 c.

2. Віталій  Ковальчук про підсумки засідання Ради

регіонального розвитку: шефство над військом, кон!

трактна армія та детінізація економіки [Електронний

ресурс] // Офіційний веб!сайт Президента України. —

Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/

vitalij!kovalchuk!pro!pidsumki!zasidannya!radi!regio!

nalnogo!36718

3. Майстро С. Удосконалення організаційно!інститу!

ційного механізму державного регулювання аграрного рин!

ку [Електронний ресурс] / С. Майстро // Державне управ!

ління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. ДРІ НАДУ,

2009. — Вип. 1 (1). — Режим доступу: http://www.dbua!

pa.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009!01(1)/Maystro.pdf

4. Помаза!Пономаренко А.Л. Стратегія як засіб ста!

більного розвитку України [Електронний ресурс] / А.Л. По!

маза!Пономаренко // International Scientific Journal:

електр. журн., 2015. — № 7. — С. 12—15. — Режим дос!

тупу: http://www.inter!nauka.com/issues/2015/7/

5. Про засади державної регіональної політики

[Електронний ресурс]: Закон України від 05.02.2015

№ 156!VIII. — Режим доступу: http://zakon5.ra!

da.gov.ua/laws/show/156!19

6. Про Раду регіонального розвитку [Електронний

ресурс]: Указ Президента України від 21.04.2015 №

224/2015. — Режим доступу: http://zakon3.rada.!

gov.ua/laws/show/224/2015

7. Про рішення Ради національної безпеки і оборони

України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національ!

ної безпеки України" [Електронний ресурс]: Указ Прези!

дента України від 26.05.2015 № 287/2015. — Режим дос!

тупу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015

References:

1. Boguslavs'kyi, E.I. Dombrovs'ka, S.M. Kuchin, S.P.

Kuz'kin, E.Yu. and Levchuk, V.G. (2012), Ekonomika praci

i social'no!trudovi vidnosyny [Labor Economics and Labor

Relations], Kharkiv, Ukraine.

2. The official site of President of Ukraine (2016),

"Vitaliy Kovalchuk about the results of the meeting of

Regional Development Council: patronage over the army,

contract army and the legalization of the economy",

available at: http://www.president.gov.ua/news/vitalij!

kovalchuk!pro!pidsumki!zasidannya!radi!regionalnogo!

36718 (Accessed 24 April 2016).

3. Маjstro, S. (2009), "Improving organizational and

institutional mechanism of state regulation of the agri!

cultural market", Dergavne upravlinnya ta misceve

samovryaduvannya, [Online], vol. 1 (1), available at: http:/

/www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009!01(1)/

Maystro.pdf (Accessed 24 April 2016).

4. Pomaza!Ponomarenko, А.L. (2015), "Strategy as a

instrument of sustainable development of Ukraine",

International Scientific Journal, [Online], vol. 7, available

at: http://www.inter!nauka.com/issues/2015/7/

(Accessed 24 April 2016).

5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of

Ukraine "On Principles of state regional policy", available

at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/156!19

(Accessed 24 April 2016).

6. President of Ukraine (2015), The Decree "On the Regional

Development Council", available at: http://zakon3.rada.!

gov.ua/laws/show/224/2015 (Accessed 24 April 2016).

7. President of Ukraine (2015), The Decree "On the

Strategy of National Security of Ukraine", available at:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015

(Accessed 24 April 2016).

Стаття надійшла до редакції 26.04.2016 р.



81

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний етап розвитку суспільства характеризуєть!

ся значним зростанням антропогенного тиску на при!

роду та загостренням екологічних проблем, багато з

яких набули глобального характеру. Така ситуація при!

звела до необхідності переглянути модель суспільного

розвитку. Зараз у міжнародній політиці відбувається

процес переходу від моделі економічного розвитку до

моделі збалансованого (еколого!соціально!економіч!

ного) розвитку, представленій у 1992 р. на Конференції

ООН з довкілля та розвитку в Ріо!де!Жанейро.

 Для того, щоб діяльність у сфері збалансованого

розвитку мала цілеспрямований та послідовний харак!

тер, дуже важливо сформулювати цілі розвитку. У 2000

р. на Саміті тисячоліття ООН 189 країн!членів ООН і 23

міжнародних організації прийняли Декларацію тисячо!

ліття, на основі якої були сформульовані 8 глобальних

цілей суспільного розвитку [1]. Ці цілі, які отримали на!

зву Цілі розвитку тисячоліття (ЦРТ), стали орієнтирами

світового розвитку на період до 2015 р.

УДК 354

Г. Б. Марушевський,
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У вересні 2015 р. на Саміті ООН зі збалансованого роз!

витку у Нью!Йорку в рамках 70!ї ювілейної сесії Генераль!

ної Асамблеї ООН глави держав і урядів погодили порядок

денний світового розвитку на період після 2015 р. і визна!

чили міжнародні цілі збалансованого розвитку [2].

Визначення національних цілей збалансованого

розвитку на період до 2030 р. є актуальним завданням

для України, яке відповідає стратегічному рівню дер!

жавного управління. Цей рівень характеризується най!

більшою складністю та відповідальністю цілепокладан!

ня, оскільки поєднує національну долю країни зі світо!

вими процесами суспільного розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Впродовж багатьох років розроблення та впровад!

ження концепції збалансованого розвитку є ключовою

темою на Конференціях і самітах ООН зі збалансова!

ного розвитку, яка знайшла відображення в докумен!

тах ООН, у тому числі тих, що стосуються цілей суспіль!
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ного розвитку [1—3]. Цілі розвитку тисячоліття та цілі

збалансованого розвитку досліджували Д. Хюльме [4],

Д. Сакс [5] і Д. Гріггс зі співавторами [6]. Критичні дум!

ки щодо міжнародних цілей збалансованого розвитку

висловив С. Дацюк [7]. Важливість цілепокладання на

стратегічному рівні державного управління відображе!

на у роботі Г. В. Атаманчука [8]. Результати обговорен!

ня пріоритетів майбутнього розвитку України на період

після 2015 р. представлені в національній доповіді, під!

готовленій Е.М. Лібановою, О.М. Балакірєвою, А.В. Єр!

молаєвим та іншими українськими науковцями [9].

МЕТА СТАТТІ
Цілями статті є здійснення аналізу міжнародного

досвіду визначення цілей суспільного розвитку та підго!

товка рекомендацій щодо визначення національних

цілей збалансованого розвитку України.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Концепція збалансованого розвитку постала як

відповідь на виклик часу. Вона виступає як альтернатива

панівній моделі сучасного розвитку, що грунтується на роз!

гляді природи лише як джерела сировини для виробництва

різноманітних товарів. Досить часто в процесі прийняття

управлінських рішень пріоритет надається економічним і

соціальним цілям розвитку, а питання екологічної безпеки

та збереження довкілля вважаються другорядними. Модель

збалансованого розвитку зосереджує свою увагу на питанні

інтеграції економічної, соціальної та екологічної складових

збалансованого розвитку.

З аксіологічного погляду концепція збалансованого

розвитку спрямована на пошук несуперечливого поєднан!

ня таких основних цінностей, як свобода підприємництва,

соціальна справедливість і повага до природи. Цілі суспіль!

ного розвитку формуються на основі загальнолюдських

цінностей. Цінності є первинними по відношенню до цілей,

оскільки вони визначають напрям руху, напрям розвитку,

тоді як цілі є планованими результатами руху у напрямі, виз!

наченому цінностями.

Міжнародні фундаментальні цінності розвитку пред!

ставлені у Декларації тисячоліття [1]. Це:

— свобода (від голоду, страху насильства, пригноблен!

ня або несправедливості);

— рівність (жодна людина і жодна країна не мають бути

позбавлені можливості користуватися благами розвитку);

— солідарність (глобальні проблеми мають розв'я!

зуватися шляхом справедливого розподілу витрат відпо!

відно до принципів рівності та соціальної справедли!

вості);

— терпимість (за усієї різноманітності віросповідань,

культур і мов люди мають поважати один одного; слід ак!

тивно заохочувати культуру миру і діалог між усіма цивілі!

заціями);

— повага до природи (лише так можна зберегти для

наших нащадків ті величезні скарби, які даровані нам при!

родою);

— спільна відповідальність (відповідальність щодо уп!

равління глобальним економічним і соціальним розвитком

та усунення загроз міжнародному миру і безпеці має роз!

поділятися між народами світу і здійснюватися на багатос!

торонній основі).

Для того, щоб втілити ці спільні цінності в конкретні дії,

були визначені 8 Цілей розвитку тисячоліття (21 завдання):

1. Викорінення крайнього зубожіння та голоду.

2. Забезпечення загальної початкової освіти.

3. Забезпечення гендерної рівності та розширення

прав жінок.

4. Скорочення дитячої смертності.

5. Поліпшення материнського здоров'я.

6. Боротьба з ВІЛ/СНІДом, малярією та іншими захво!

рюваннями.

7. Забезпечення екологічної збалансованості.

8. Формування глобального партнерства для розвитку.

Україна у 2003 р. адаптувала ЦРТ до реальних потреб

суспільного розвитку країни, врахувавши специфіку націо!

нального розвитку. Були визначені 7 цілей, які стали орієн!

тирами розвитку України на довгострокову перспективу.

Діяльність з досягнення ЦРТ показала, що ціле!

орієнтований підхід до розвитку збільшує суспільну та пол!

ітичну підтримку пріоритетних процесів розвитку, а також

дає можливість ефективно залучати фінансові ресурси для

розв'язання відповідних проблем. ЦРТ допомогли вирва!

тися з крайньої бідності більш ніж одному мільярду людей,

вжити активних заходів у боротьбі з голодом, а також за!

хистити нашу планету. Вони продемонстрували величезне

значення постановки широкомасштабних цілей, де люди та

їхні нагальні потреби поставлені на перший план, змінили

процеси прийняття рішень у різних країнах світу.

Цілі розвитку тисячоліття були орієнтовані в першу чер!

гу на країни, що розвиваються, і були спрямовані переважно

на ліквідацію бідності. Вони привернули увагу міжнародної

спільноти до проблеми крайньої бідності. На думку Д. Сак!

са, призначення цілей збалансованого розвитку, які прийдуть

на заміну ЦРТ, полягає в тому, щоб привернути міжнародну

увагу до проблем збалансованого розвитку, які стосуються

усіх країн світу [5]. Д. Гріггс із співавторами вважає, що цілі

збалансованого розвитку мають відповідати на виклики, по!

в'язані з новою геологічною епохою — антропоценом, в якій

діяльність людини є основним фактором змін планетарного

масштабу. Подальший антропогенний тиск на довкілля може

призвести до перевищення планетарних меж, які стосуються

основних природних процесів, що регулюють життя на Землі.

Тому цілі збалансованого розвитку мають поєднувати ЦРТ з

екологічними цілями, спрямованими на збереження глобаль!

них екосистем, які підтримують життєдіяльність на Землі [6].

У 2012 р. на Конференції ООН "Ріо+20" було за!

пропоновано визначити цілі збалансованого розвитку на пер!

іод після 2015 р. У 2013 р. була створена Робоча група відкри!

того складу Генеральної Асамблеї ООН з цілей збалансова!

ного розвитку, яка запропонувала у 2014 р. 17 цілей збалансо!

ваного розвитку, що мали замінити ЦРТ, починаючи з 2016 р.

Слід зазначити, що визначення Цілей розвитку тисячо!

ліття не було результатом участі в обговоренні багатьох

заінтересованих сторін. Ці цілі навіть не були вказані у Дек!

ларації тисячоліття безпосередньо, а були визначені на її

основі у 2001 р. на зустрічі Світового банку [4]. Натомість

процес формування цілей збалансованого розвитку відбу!

вався на основі відкритого і прозорого консультативного

процесу за участю багатьох заінтересованих сторін. Пріо!

ритети майбутнього розвитку широко обговорювалися на

науковому та експертному рівні, а також на національних

консультаціях, які були організовані Програмою розвитку

ООН і відбулися у 88 країнах світу.
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У вересні 2015 р. на Саміті ООН зі збалансованого роз!

витку у Нью!Йорку в рамках 70!ї ювілейної сесії Генераль!

ної Асамблеї ООН глави держав і урядів погодили порядок

денний світового розвитку на наступні 15 років. Були прий!

няті такі цілі збалансованого розвитку [2]:

Ціль 1. Покінчити з бідністю в усіх її формах повсюдно.

Ціль 2. Покінчити з голодом, досягти продовольчої без!

пеки і поліпшеного харчування та сприяти збалансованому

сільському господарству.

Ціль 3. Забезпечити здорове життя та сприяти добро!

буту для всіх в усіх вікових групах.

Ціль 4. Забезпечити інклюзивну та справедливу якість

освіти та сприяти можливостям навчатися протягом усього

життя для всіх.

Ціль 5. Досягти гендерної рівності та уповноважити всіх

жінок і дівчат.

Ціль 6. Забезпечити доступність і збалансоване вико!

ристання водних ресурсів і санітарію для всіх.

Ціль 7. Забезпечити доступ до недорогих, надійних,

збалансованих і сучасних джерел енергії для всіх.

Ціль 8. Сприяти тривалому, інклюзивному та збалансо!

ваному економічному зростанню, повній і продуктивній зай!

нятості та гідній роботі для всіх.

Ціль 9. Створити життєстійку інфраструктуру, сприяти

інклюзивній та збалансованій індустріалізації та заохочу!

вати інновації.

Ціль 10. Зменшити нерівність всередині країн і між ними.

Ціль 11. Зробити міста і населені пункти інклюзивними,

безпечними, життєстійкими та збалансованими.

Ціль 12. Забезпечити впровадження моделей збалан!

сованого споживання та виробництва.

Ціль 13. Вжити термінові заходи для боротьби зі зміною

клімату та наслідками зміни клімату.

Ціль 14. Забезпечити збереження та збалансоване ви!

користання океанів, морів і морських ресурсів для збалан!

сованого розвитку.

Ціль 15. Забезпечити захист і відновлення наземних

екосистем і сприяти їх збалансованому використанню, зба!

лансовано управляти лісами, боротися з опустелюванням,

припинити та повернути назад процес деградації земель і

зупинити втрату біорізноманіття.

Ціль 16. Сприяти мирним та інклюзивним спільнотам

збалансованого розвитку, забезпечити доступ до правосуд!

дя для всіх і створити ефективні підзвітні та інклюзивні інсти!

туції на всіх рівнях.

Ціль 17. Зміцнити засоби впровадження та активізува!

ти глобальне партнерство для збалансованого розвитку.

Характерною особливістю цілей збалансованого роз!

витку є їхня універсальність і спрямованість на інтеграцію

трьох аспектів збалансованого розвитку та на головні зав!

дання збалансованого розвитку — зниження рівня не!

рівності всередині країн і між ними, забезпечення збалан!

сованих моделей споживання і виробництва, а також збе!

реження та раціональне використання природних ресурсів.

Важливою особливістю цих цілей є їхня орієнтованість на

інклюзиваність — процес участі всіх людей в житті соціуму,

коли всі заінтересовані сторони беруть активну участь у гро!

мадському житті. Цілі збалансованого розвитку спрямовані

на створення інклюзивних інституцій, які стимулюють участь

великих груп населення в економічній активності на відміну

від екстрактивних інституцій, які спрямовані на те, щоб от!

римати максимальний дохід від експлуатації однієї частини

суспільства і направити його на збагачення іншої частини

[10, с. 87—89].

На національному рівні цілі збалансованого розвитку

відіграють важливу роль, оскільки вони можуть [3]:

— бути інструментом інтеграції трьох складових зба!

лансованого розвитку;

— застосовуватися в якості керівних принципів в про!

цесі співробітництва в цілях розвитку;

— сприяти формуванню національної політики;

— сприяти подоланню проблем, які призводять до нез!

балансованості розвитку;

— сприяти виділенню коштів з національного бюджету;

— бути інструментом для аналізу результативності на!

ціональної політики.

Визначення цілей управління є найважливішим ком!

понентом будь!якої управлінської діяльності. Цілепо!

кладання є не лише початковим етапом управління, а й

складним і розгорнутим у часі процесом, пов'язаним з

оцінюванням ефективності досягнення визначених

цілей, коригуванням цих цілей в процесі управлінської

діяльності або визначенням нових цілей. Цілепокладан!

ня в управлінні дозволяє зосередити зусилля на досяг!

ненні конкретних практичних результатів, визначенні

пріоритетів розвитку та мобілізації заінтересованих

сторін і ресурсів для вирішення суспільних завдань.

Цілепокладання є особливо актуальним в державному

управлінні [8, с. 138—154], оскільки держава є складною

системою, яка має багато функцій (політичних, економічних,

соціальних, гуманітарних, екологічних, зовнішніх тощо) і яка

через державне управління покликана забезпечувати збере!

ження, функціонування та розвиток суспільства. Важливо

пам'ятати, що цілі розвитку — це такі цілі державного управ!

ління, які полягають у забезпеченні переходу суспільства,

його окремих сфер або галузей до якісно нового стану, по!

яви нових і значної зміни наявних суспільних характеристик.

У 2013 р. в Україні за результатами національних кон!

сультацій було сформовано національну позицію щодо

Порядку денного розвитку після 2015 р. і визначено такі

пріоритети розвитку [9]:

1) рівність можливостей і соціальна справедливість:

розбудова справедливого соціально інтегрованого су!

спільства, в якому неможливі відторгнення і маргіналізація;

2) ефективна та прозора влада: необхідна умова до!

сягнення визначених пріоритетів розвитку на період після

2015 р.;

3) ефективна система охорони здоров'я: зростання

тривалості здорового життя;

4) гідна праця: сприяння людському розвитку і реалі!

зації людського потенціалу;

5) модерна економіка: формування інноваційної моделі

розвитку;

6) здорове довкілля: збереження і розвиток екологіч!

ного потенціалу території;

7) доступна та якісна освіта: духовний розвиток і кон!

курентність на ринку праці;

8) розвинена інфраструктура: подолання терито!

ріальної нерівності.

Ці пріоритети мають бути основою національних цілей

збалансованого розвитку, які також мають базуватися на

різноманітних цінностях (політичних, економічних, соціаль!

них, екологічних, моральних, культурних тощо), притаман!

них українському суспільству.
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Національні цілі збалансованого розвитку мають стати

одним з головних пріоритетів зовнішньої та внутрішньої

політики України. Для цього потрібно:

— визначити національні цілі збалансованого розвит!

ку на період до 2030 р. на основі міжнародних цілей зба!

лансованого розвитку з урахуванням національних умов і

особливостей розвитку;

— визначити завдання в межах кожної національної цілі;

— визначити цільові показники для кожного завдання;

— розробити та запровадити систему індикаторів зба!

лансованого розвитку.

— розробити на основі національних цілей збалансо!

ваного розвитку проект "Стратегії збалансованого розвит!

ку України на період до 2030 року";

— провести широке громадське обговорення проекту

Стратегії та врахувати конструктивні пропозиції усіх заінте!

ресованих сторін;

— прийняти Стратегію;

— створити мережу кваліфікованих експертів для ре!

гулярного проведення аналізу державної політики на її

відповідність принципам збалансованого розвитку;

— сприяти популяризації принципів збалансовано!

го розвитку на національному, регіональному та місце!

вому рівнях.

ВИСНОВКИ
Визначені на рівні ООН цілі збалансованого розвитку

спрямовані на інтеграцію трьох складових збалансованого

розвитку та на такі головні завдання, як зниження рівня не!

рівності всередині країн і між ними, забезпечення збалан!

сованих моделей споживання та виробництва, збереження

та збалансоване використання природних ресурсів, а також

створення інклюзивних інституцій. Актуальним завданням

для України є визначення національних цілей збалансова!

ного розвитку. Ці цілі мають базуватися на міжнародних

цілях збалансованого розвитку та на ретельному врахуванні

національних умов і особливостей розвитку країни, а також

пріоритетів, визначених на основі національних консуль!

тацій. Національні цілі розвитку мають бути відображені у

"Стратегії збалансованого розвитку України на період до

2030 року", яка має бути прийнята Верховною Радою Ук!

раїни після широкого громадського обговорення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток української держави в процесі формування

інформаційного суспільства вимагає сучасних форм держав!

ного управління. На сьогодні нові моделі діяльності публіч!

УДК 351.71:004

Л. О. Матвейчук,
к. е. н., доцент, докторант,
Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ: ПРАВОВИЙ
АСПЕКТ

L. Matvejciuk,
PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral Student,
National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

E\GOVERNANCE: LEGAL ASPECT

У статті досліджено таку форму організації державного управління, як електронне урядуван�
ня, що поступово розвивається в Україні. Проаналізовано нормативно�правову базу України з
питань впровадження електронного урядування, виокремлено етапи його розвитку. Розгляну�
то організаційно�правові механізми розвитку електронного формату діяльності державних
органів, розроблені в рамках відповідних державних програм.

Для виявлення перспектив розвитку електронного формату діяльності державних органів
проаналізовано План заходів на 2015 рік з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів
України та Стратегії сталого розвитку "Україна — 2020".

Приділено увагу важливості розбудови електронного формату співпраці в органах місцево�
го�самоврядування в процесі реформ із децентралізації.

Акцентовано на головних викликах, завданнях та планах розвитку електронного урядування
в Україні на 2016 р., пріоритетними серед яких є: відкриті дані; електронні послуги; електрон�
на ідентифікація; електронна взаємодія; формування якісної політики шляхом розробки Кон�
цепції розвитку е�урядування до 2020 р.; модернізація Національної програми інформатизації;
посилення міжвідомчої координації шляхом посилення ролі Міжгалузевої ради з питань роз�
витку е�урядування; сприяння інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС.

The article studies a form e�government as a form of governance, which gradually develops in
Ukraine. The legal framework of Ukraine on introduction of e�governance is analyzed, stages of its
development are singled out. Organizational and legal mechanisms of the electronic format for state
institutions developed under relevant government programs are considered.

The Action Plan for 2015 to implement the Programme of the Cabinet of Ministers of Ukraine and
the Strategy for Sustainable Development "Ukraine — 2020" are analyzed to identify prospects for
development of the electronic format for state institutions.

Attention is also paid to the importance of developing electronic forms of cooperation in local�
government reform process of decentralization.

The attention is focused on major challenges, objectives and plans for development of e�
government in Ukraine in 2016, the priority of which are: open data; electronic services; electronic
identification; electronic interactions; formation of effective policy by developing a Concept of e�
government by 2020; modernization of the National Informatization Program; strengthening
interagency coordination by enhancing the role of the Interdisciplinary Council on development of e�
government; promotion the integration of the Single EU digital market.

Ключові слова: державне управління, електронне урядування, електронний формат діяльності, інфор�

маційне суспільство, інформаційно�комунікаційні технології.

Key words: governance, e�government, electronic format of, the information society, information and

communication technologies.

них органів будуються із реалізацією інформаційно!кому!

нікаційних технологій, що є особливо затребуваним у про!

цесі реформи з децентралізації, коли потрібно виконувати

більше функцій при обмежених ресурсах. З огляду на це,
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виняткової уваги вимагає така форма організації держав!

ного управління, як електронне урядування, яке поступо!

во розвивається і наразі отримує підтримку із сторони уря!

ду.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В Україні вагомий внесок у розвиток електронного уря!

дування зробили українські вчені. Так, дослідженню його

впровадження та розвитку присвячено праці Н.В. Грицяк,

П.С. Клімушина, І.Г. Малюкова, І.П. Лопушинського, І.М.

Олійченка, А.І. Семенченка, С.А. Чукут та ін.

Правова проблематика інформаційного суспільства,

електронного урядування є предметом дослідження вітчиз!

няних науковців: О.А. Баранова, В.М. Брижко, А.М. Новиць!

кого, В.С. Цимбалюка та ін. Окремо слід виділити наукові

роботи 2015 року І.В. Арістової, М.Ю. Кузнєцової, О.В. Рад!

ченко, А.О. Серенок.

Проблеми розвитку електронного урядування в час!

тині українського законодавства досліджував О.В. Рад!

ченко. На його думку, чинні нормативно!правові акти, не!

зважаючи на їх фрагментарність і хаотичність, створюють

правові підстави для широкого використання в державному

управлінні ІТ!технологій, електронного документообігу та

електронної взаємодії органів державної влади [2, с. 283].

Нормативно!правове забезпечення впровадження елек!

тронного урядування в Україні вивчав А.О. Серенок, який

проаналізував даний напрям в контексті останніх законо!

давчих ініціатив Президента України П.О. Порошенка. [10].

Автором досліджено особливості правового регулювання

впровадження електронного урядування в Україні, виокрем!

лено і розкрито основні ініціативи Президента України, а

саме: ініціатива Digital Ukraine, відкриті дані, електронні пе!

тиції та зверненнями, реформі сфери електронного цифро!

вого підпису, хмарні технології.

Комплексне наукове дослідженням органів виконавчої

влади України як суб'єкта інформаційних правовідносин в

умовах розбудови інформаційного суспільства в Україні

зробили І.В. Арістова та М.Ю. Кузнєцова [1]. В результаті

грунтовних досліджень загальної теорії права, конституцій!

ного, адміністративного та інформаційного права, чинного

законодавства України, міжнародного досвіду та законо!

давства, вченими запропоновано концепцію щодо форму!

вання теоретико!правових та методологічних засад право!

вого регулювання інформаційних відносин за участі органів

виконавчої влади України.

Дослідження правової площини розвитку електронно!

го урядування потребує постійного аналізу науковців і прак!

тиків, особливо за останні роки, коли суттєво розширилася

нормативно!правова база щодо впровадження електронно!

го урядування в Україні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження розвитку електронного

урядування в контексті правової площини України та виз!

начення перспектив розвитку даного напряму відповідно до

стратегії розбудови держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Електронне урядування в Україні стали впроваджува!

ти, починаючи з 2000 р., відповідно до рішень Президента

та Уряду. На сьогодні вже є важливі результати у цій сфері,

однак існує низка питань: нормативно!правових, організа!

ційних, науково!методичних, які необхідно вирішувати для

подальшого розвитку цієї форми організації державного уп!

равління.

Розвиток електронного урядування в Україні, форму!

вання цифрових відносин влади, громадян та бізнесу відбу!

вається під впливом державної політики. На кожному етапі

розвитку були прийняті відповідні законодавчі акти, що були

орієнтовані на розбудову інформаційного суспільства, впро!

вадження технології "Електронного урядування" (табл. 1).

Активізацію розбудови інформаційного суспільства,

формування електронних стосунків між його учасниками:

Таблиця 1. Етапи розвитку електронного урядування в Україні

Етапи Організаційно-правові заходи щодо розвитку електронного урядування 
1 2

Перший  
етап 
1994–2006 рр.  
 
 

1. Прийнято ЗУ: 
− «Про захист персональних даних» – 1994 р. 
− «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» – 1994 р. 
− «Про національну програму інформатизації» – 1998 р. 
− «Про електронні документи та електронний документообіг» – 2003 р. 
− «Про електронний цифровий підпис» – 2003 р. 
2. Створено Національне агентство з питань інформатизації при Президентові України – 1995 р. 
3. Розроблено Проект ЗУ «Про Загальнодержавну програму «Електронна Україна» на 2005–2012 роки» 
– 2004 р. 

Другий 
етап 
2007–2014 рр. 

1. Прийнято ЗУ «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 
роки» – 2007 р. 
2. Створено Державний комітет інформатизації з метою реалізації завдань побудови інформаційного 
суспільства та впровадження електронного урядування – 2008 р. 
3. Створено Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України – 2010 р. 
4. Розпорядження КМ України «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в 
Україні» України» – 2010 р. 
5. Щорічно проводиться науково-практична конференція за міжнародною участю «Дні 
інформаційного суспільства» (починаючи з 2010 р.)  
6. Прийнято ЗУ «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» – 2011 р. 
7. Розпорядження КМ України «Про схвалення Концепції створення та функціонування 
інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів» – 
2012 р. 
8. Постанова КМ України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу 
адміністративних послуг» – 2013 р. 
9. Створено Державне агентство з питань електронного урядування України – 2014 р. 
10. Затверджено Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України – 
2014 р. 
11. Постанова КМ України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період 
до 2020 р.» – 2014 р. 

Третій 
етап 
2015 р. по т.ч. 

1. Указ Президента «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» – 2015 р. 
2. Затверджені регіональні програми інформатизації в усіх областях України – 2015 р. 
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державою, бізнесом та громадянами започатковано Зако!

ном України "Про основні засади розвитку інформаційного

суспільства в Україні на 2007—2015 рр." [7]. На наступній

стадії розвитку суспільства цифрових технологій урядом

було схвалено Концепцію розвитку електронного урядуван!

ня в Україні [9] (2010 р.), де визначено, що основним меха!

нізмом організації взаємодії між органами державної вла!

ди та органами місцевого самоврядування, громадянами і

суб'єктами господарювання має стати електронний докумен!

тообіг з використанням електронного цифрового підпису.

Разом з тим організаційно!правовими механізмами роз!

витку електронного формату діяльності державних органів

є механізми, розроблені в рамках таких державних програм:

— Програми економічних реформ на 2010—2014 роки

"Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,

ефективна влада" (з 2010 р.);

— Стратегії співробітництва держав!учасниць СНД в

розбудові та розвитку інформаційного суспільства (з 2012

р.);

— Стратегії розвитку інформаційного суспільства (з

2013 р.);

— Державної стратегії регіонального розвитку на пері!

од до 2020 року (з 2014 р.);

— Програми діяльності КМ України та Стратегії стало!

го розвитку "Україна — 2020" (з 2015 р.);

— Програми діяльності КМ України та Коаліційної уго!

ди у 2015 році (з 2015 р.).

На сьогодні розвиток технології електронного уряду!

вання в Україні відбувається відповідно до Стратегії стало!

го розвитку "Україна — 2020" [8]. У рамках Програми діяль!

ності КМ України та Стратегії сталого розвитку "Україна —

2020" урядом затверджено план заходів з виконання Про!

грами на 2015 рік [6].

Для розуміння перспектив розвитку електронного фор!

мату діяльності державних органів проаналізовано План

заходів на 2015 рік з виконання Програми діяльності Кабі!

нету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Украї!

на — 2020". Відповідно до плану дій щодо реалізації поло!

жень Стратегії сталого розвитку "Україна — 2020" окремі

пункти даного документу мають безпосереднє відношення

до розвитку електронного формату діяльності державних

органів і відображені у таблиці 2. Ці факти свідчать про те,

що уряд країни підтримує розвиток даного напряму і у про!

грамі розвитку держави перед міністерствами і відомства!

ми поставлені конкретні завдання щодо розвитку даного на!

пряму.

Щодо програм розвитку регіонів електронне урядуван!

ня визначено пріоритетним напрямом розвитку з метою

підвищення ефективності діяльності місцевих держадміні!

страцій відповідно Державної стратегії регіонального роз!

витку на період до 2020 року [5].

Разом з тим, побудова електронного формату співпраці

особливо є актуальною у органах місцевого!самоврядуван!

ня в процесі реформ із децентралізації. Підвищення якості

державного управління регіональним розвитком забезпе!

чуватиметься за рахунок підвищення ефективності діяль!

ності місцевих держадміністрацій, удосконалення взаємов!

ідносин між місцевими держадміністраціями та фізичними і

юридичними особами шляхом упровадження електронного

формату взаємодії.

Останнім часом активізувалась робота українського

уряду щодо розвитку електронної України, про що

свідчать такі дії. У лютому 2016 р. у Верховній Раді Ук!

раїни відбулись парламентські слухання на тему "Рефор!

ми галузі інформаційно!комунікаційних технологій та

розвиток інформаційного простору України", під час яких

голова Державного агентства з питань електронного уря!

дування О.В. Риженко доповів про головні виклики, зав!

дання та плани розвитку електронного урядування в Ук!

раїні на 2016 р. Пріоритетними напрямами було визначе!

но такі:

— відкриті дані: розвиток єдиного державного веб!пор!

талу відкритих даних, публікація пріоритетних наборів дер!

жавних даних у формі відкритих даних, сприяння розвитку

сервісів на базі відкритих даних;

— електронні послуги: запровадження надання пріори!

тетних адміністративних послуг в електронній формі відпо!

відно до переліку 20 базових напрямів послуг ЄС;

— електронна ідентифікація: імплементація норм Рег!

ламенту 910 ЄС, розвиток альтернативних засобів іденти!

фікації Mobile ID та Bank ID;

— електронна взаємодія: розвиток міжвідомчого елек!

тронного документообігу та електронної взаємодії держав!

них інформаційних систем;

— формування якісної політики шляхом розробки Кон!

цепції розвитку е!урядування до 2020 р.;

Таблиця 2. Завдання Плану заходів на 2015 р. щодо розвитку електронного урядування

Джерело: [6].

Номер Завдання на 2015 рік
1 2

70 Забезпечити надання послуг для громадян та бізнесу в електронному вигляді. Запровадження 
електронного урядування 

71 Прийняття законів, що внормовують порядок і послідовність створення систем електронного 
врядування на всіх рівнях органів державної влади. Розроблення та сприяння прийняттю закону 
про єдину систему електронної взаємодії 

72 Реформування системи електронного цифрового підпису з метою забезпечення 
інтероперабельності, відповідності стандартам застосування електронного цифрового підпису в 
ЄС 

78 Використання новітніх технологій, зокрема для забезпечення державою доступу до інформації у 
формі «відкритих даних»  

95 Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет» з метою 
забезпечення доступності інформації про державні фінанси для суспільних потреб із 
забезпеченням відкритої звітності за всіма коштами, використаними отримувачами бюджетних 
коштів, на їх офіційних сайтах із забезпеченням доступу в режимі реального часу до всіх 
транзакцій, що здійснюються на рахунках Казначейства 

99 Запровадження системи електронних державних закупівель відповідно до зобов’язань України, 
визначених Угодою про асоціацію з ЄС. Створення та забезпечення функціонування електронного 
реєстру порушників у сфері державних закупівель 

133 Створення інтегрованої бази даних контролюючих органів, спрямованої на зменшення контакту 
таких органів із суб’єктами підприємницької діяльності 

141 Впровадження у регуляторів фінансового ринку єдиних міжнародних стандартів електронного 
документообігу, надання адміністративних послуг та здійснення комунікацій з учасниками ринку 
в електронному форматі 



Інвестиції: практика та досвід № 9/201688

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

— модернізація Національної програми інформати!

зації; посилення міжвідомчої координації шляхом посилен!

ня ролі Міжгалузевої ради з питань розвитку е!урядуван!

ня;

— сприяння інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС

[4].

Важливим кроком у розвитку електронного урядуван!

ня стала ухвала КМ України Постанови "Про затвердження

Положення про набори даних, які підлягають оприлюднен!

ню у формі відкритих даних" у 2015 році, якою передба!

чається оприлюднення інформації державних даних, а та!

кож встановлюються вимоги до їх формату та структури.

Розпорядники інформації повинні оприлюднити та забез!

печити подальше оновлення на єдиному державному веб!

порталі відкритих даних та своїх офіційних веб!сайтах відпо!

відних наборів даних, серед яких Єдиний державний реєстр

юридичних осіб та фізичних осіб!підприємців; Єдиний

реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у

справі про банкрутство; Звіти про використання бюджетних

коштів; Реєстр платників податку на додану вартість та ба!

гато інших важливих для громадян державних даних [3].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, чинні нормативно!правові акти, незважа!

ючи на їх декларативність, створюють правові засади вико!

ристання в державному управлінні інформаційно!комуніка!

ційних технологій, розвитку електронного урядування. По!

дальшим напрямом дослідження буде вивчення міжнарод!

ної правової практики розвитку електронного урядування в

європейських країнах з метою гармонізації національного

законодавства до стандартів ЄС.

Література:

1. Арістова І.В. Реалізація інформаційно!правового ста!

тусу органів виконавчої влади України в інформаційних пра!

вовідносинах / І.В. Арістова, М.Ю. Кузнєцова. — К.: Видав!

ничий центр НУБіП України, 2015. — 250 с.

2. Інформаційна складова державної політики та управ!

ління: монографія / С.Г. Соловйов, О.Є. Бухтатий, Ю.В.

Нестеряк та ін.; за заг. ред. д. держ. упр., проф. Н.В. Гри!

цяк. — К.: К.І.С., 2015. — 320 с.

3. В Україні державні дані стануть відкритими для гро!

мадян і бізнесу [Електронний ресурс] / Державне агентство

з питань електронного урядування України. — Режим дос!

тупу: HTTP://E.GOV.UA/CONTENT/V!UKRAYINI!

DERZHAV NI!DANI!STAN UT!VIDKRYTYM Y!DLYA!

GROMADYAN!TA!BIZNESU

4. На парламентський слуханнях були названі пріори!

тетні напрями розвитку електронного урядування в Україні

[Електронний ресурс] / Державне агентство з питань елек!

тронного урядування України. — Режим доступу: http://

e.gov.ua/content/priorytetni !napryamy!rozvytku!

elektronnogo!uryaduvannya!v!ukrayini

5. Про затвердження Державної стратегії регіонально!

го розвитку на період до 2020 р.: Постанова Кабінету

Міністрів України від 06.08.2014 р. № 385 [Електронний ре!

сурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/

show/385!2014!%D0%BF

6. Про затвердження плану заходів з виконання Про!

грами діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії ста!

лого розвитку "Україна!2020" у 2015 році: Розпорядження

Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р. №213!р. [Елек!

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

zakon5.rada.gov.ua/laws/show/213!2015!%D1%80

7. Про Основні засади розвитку інформаційного сусп!

ільства в Україні на 2007!2015 роки: Закон України від

09.01.2007 р. №537!V [Електронний ресурс]. — Режим до!

ступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537!16

8. Про Стратегію сталого розвитку "Україна — 2020":

Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015 [Елек!

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

zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10

9. Про схвалення Концепції розвитку електронного уря!

дування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів Украї!

ни від 13.12.2010 р. №2250!р [Електронний ресурс]. — Ре!

жим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2250!

2010!%D1%80

10. Серенок А.О. Нормативно!правове забезпечення

впровадження електронного урядування в Україні: ініціати!

ви Президента України / А.О. Серенок / Державне будів!

ництво. — 2015. — № 1 [Електронний ресурс]. — Режим

доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e!book/db/2015!

1/doc/1/05.pdf

References:

1. Aristova, I.V. and Kuznietsova, M.Yu. (2015),

Realizatsiia informatsijno!pravovoho statusu orhaniv

vykonavchoi vlady Ukrainy v informatsijnykh pravovidnosynakh

[Implementation of information and legal status of executive

power in Ukraine within informational relationships], Publishing

center of the National University of Bioresources and

Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

2. Solovjov, S.H. Bukhtatyj, O.Ye. and Nesteriak,

Yu.V. (2015), Informatsijna skladova derzhavnoi polityky

ta upravlinnia: monohrafiia [Information component of

public policy and management: monograph], K.I.S., Kyiv,

Ukraine.

3. State Agency for Electronic Governance of Ukraine

(2016), "In Ukraine, the government data will be open to citizens

and business", available at: HTTP://E.GOV.UA/CONTENT/

V!UKRAYINI!DERZHAVNI!DANI!STANUT!VIDKRYTYMY!

DLYA!GROMADYAN!TA!BIZNESU (Accessed 20 April 2016).

4. State Agency for Electronic Governance of Ukraine

(2016), "In parliamentary hearings priority directions of

development of e!government in Ukraine were named",

available at: http://e.gov.ua/content/priorytetni!napryamy!

rozvytku!elektronnogo!uryaduvannya!v!ukrayini (Accessed 20

April 2016).

5. The Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Decree "On

approving the National Strategy for Regional Development until

2020", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/

385!2014!%D0%BF (Accessed 20 April 2016).

6. The Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Decree "On

approval of the action plan to implement the Programme of

the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Strategy for

Sustainable Development "Ukraine!2020" in 2015", available

at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/213!2015!

%D1%80 (Accessed 20 April 2016).

7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2007), Law of Ukraine

"On the Basic Principles of Information Society in Ukraine in

2007!2015", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/

show/537!16 (Accessed 20 April 2016).

8. The President of Ukraine (2015), Decree "On the

Strategy of sustainable development "Ukraine ! 2020",

available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/

2015#n10 (Accessed 20 April 2016).

9. The Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Decree "On

approval of the Concept of e!government in Ukraine" from

13.12.2010 № 2250!r, available at: http://zakon2.ra!

da.gov.ua/laws/show/2250!2010!%D1%80 (Accessed 20

April 2016).

10. Serenok, A.O. (2015), "Regulatory and legal support

of implementation of e!government in Ukraine: Ukraine

President`s initiative", Derzhavne budivnytstvo, vol. 1,

available at: : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e!book/db/

2015!1/doc/1/05.pdf (Accessed 20 April 2016).

Стаття надійшла до редакції 10.05.2016 р.



89

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективне державне регулювання зовнішньоеконо!

мічної діяльності в сфері електроенергетики відіграє

ключову роль для подальшого розвитку України, яка

повинна орієнтуватися на зовнішні ринки енергоресурсів

враховуючи те, що вона має необхідний потенціал для

активізації інтеграційних процесів у контексті розвитку

інфраструктури сфери електроенергетики та приєднан!

УДК 351:339.5:620
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МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

V. Ulida,
applicant of Educational(scientific(production ctnter, National University of Civil Protection of Ukraine
V. Andronov,
Vice(Rector for Research, National University of Civil Protection of Ukraine

MECHANISM OF STATE REGULATION OF THE FOREIGN TRADE ACTIVITIES IN ELECTRIC
POWER INDUSTRY SPHERE

У статті запропоновано визначення та структуру механізму державного регулювання зовні�
шньоекономічної діяльності в сфері електроенергетики. В якості технології даного механізму
виступає модель структурних перетворень державного регулювання в сфері електроенерге�
тики.

The definition and structure of the mechanism of state regulation of foreign trade activities in
electric power industry sphere are offered in the article. The model of structural transformations of
state regulation in electric power industry sphere is the technology of the given mechanism.

Ключові слова: механізм, державне регулювання, зовнішньоекономічна діяльність, сфера електро�

енергетики, модель.

Key words: mechanism, state regulation, foreign trade activities, electric power industry sphere, model.

ня до європейських енергетичних систем. Все вищеза!

значене підтверджує актуальність обраної теми дослі!

дження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Механізми державного регулювання в сфері

електроенергетики досліджувалися в наукових
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напрацюваннях багатьох видатних вчених, зокре!

ма, таких, як: О.М. Суходоля [3], Д.Ю. Дрожжин

[2], О.І. Цапко!Піддубна [5], Г.О. Дзяна [1], Т.Д. Тау!

кешева [4] та ін.

Проте, що стосується визначення "механізм держав!

ного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в

сфері електроенергетики", то в науковій літературі при!

сутні лише подібні дефініції. Здебільшого подібні до!

слідження присвячені механізмам державного регулю!

вання в сфері енергоефективності. Що стосується ме!

ханізмів державного регулювання зовнішньоекономіч!

ної діяльності в зазначеній сфері, то зазначене питання

залишається невисвітленим.

Відповідно, актуальною і необхідною є розробка та

впровадження дієвих механізмів державного регулюван!

ня зовнішньоекономічної діяльності в сфері електроенер!

гетики, які дозволили б урахувати всі особливості націо!

нального електроенергетичного ринку, підтримати енер!

гетичну безпеку держави та забезпечити сталий експорт

електроенергії, що, в свою чергу, дозволить суттєво

підвищити рівень конкурентоспроможності України на

світовому рівні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка механізму державного ре!

гулювання зовнішньоекономічної діяльності в сфері

електроенергетики.

Для досягнення поставленої мети в роботі необхід!

но поставити та вирішити такі завдання:

— узагальнити наукові думки стосовно механізмів

державного регулювання в сфері електроенергетики;

— сформулювати визначення механізму державно!

го регулювання зовнішньоекономічної діяльності в

сфері електроенергетики;

Рис. 1. Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в сфері
електроенергетики

 
251748352 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Суб’єкти державного регулювання  
(Верховна Рада України; Президент України; Кабінет Міністрів України; Міністерство 

енергетики та вугільної промисловості України; Державне агентство з 
енергоефективності та енергозбереження України; Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) 

Пріоритети  державного регулювання 
(забезпечення енергетичної безпеки держави та підвищення ВВП за рахунок 

збільшення обсягів експорту електроенергії) 

Принципи  державного регулювання: 
- створення умов для енергозбереження та енергоефективності на внутрішньому ринку; 
- забезпечення максимальної прозорості зовнішньоекономічної діяльності в сфері 
електроенергетики; 
- наближення державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в сфері 
електроенергетики до вимог і стандартів ЄС

Технологія  державного регулювання 
(модель структурних перетворень державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в сфері електроенергетики)

Методи  державного регулювання 
(організаційно-функціональний; інформаційної взаємодії; адміністративно-контрольний; 
кредитно-інвестиційний; тарифно-ціновий; техніко-економічний; технологічний; 
природоохоронний) 

Заходи  державного регулювання 
- розробка та впровадження програм щодо енергозбереження та енергоефективності; 
- підвищення обсягів експорту електроенергії; 
- розвиток європейського та міжнародного співробітництва в сфері електроенергетики 

Об’єкти  державного регулювання 
- генеруючі компанії (ДП НАЕК «Енергоатом», ПАТ «Укргідроенерго», енергохолдинг 
«ДТЕК»); 
- розподільчі компанії (ДП НЕК «Укренерго»); 
- постачальники електроенергії (ТОВ «Укренергоекспорт»); 
- оператори комерційних розрахунків (ДП «Енергоринок»); 
- споживачі та зарубіжні партнери (компанія «Еру Трейдинг», енергохолдинг «ДТЕК») 
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— запропонувати механізм державного регулюван!

ня зовнішньоекономічної діяльності в сфері електро!

енергетики;

— побудувати модель структурних перетворень

державного регулювання в сфері електроенергетики,

яка є технологією механізму державного регулювання

зовнішньоекономічної діяльності в сфері електроенер!

гетики.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

По!перше, необхідно узагальнити наукові думки

стосовно механізмів державного регулювання в сфері

електроенергетики. Так, О.М. Суходоля здійснив досл!

ідження теоретико!методологічних засад механізмів

державного регулювання в сфері енергоефективності

з виділенням закономірностей впливу різнохарактерних

факторів на енергоефективність економіки в цілому.

Крім того, даний автор здійснив уточнення системи оц!

інки індикаторів стану енергоефективності з визначен!

ням пріоритетності відповідних управлінських заходів.

Вчений запропонував шляхи вдосконалення механізмів

державного регулювання в сфері енергоефективності,

а також дослідив систему цілей, зміст та типи відповід!

них дій управлінського характеру [3].

Так, Д.Ю. Дрожжин досліджує механізм держав!

ного регулювання енергоефективності, який описує

як послідовне й упорядковане застосування органа!

ми державної влади на основі певних принципів ком!

плексу інструментів, методів, способів та важелів

впливу з метою забезпечення державної політики

енергоефективності. Крім того, автор зазначає, що

дане поняття можна розглядати в якості способу, що

дозволяє подолати протиріччя в процесі оптимізації

використання ресурсів енергетичного типу, та осно!

вою якого є поєднання суб'єктів й об'єктів, цілей і зав!

дань, методів, заходів, принципів, технологій впливу.

При цьому під технологією впливу Д.Ю. Дрожжин ро!

зуміє порядок та послідовність використання впливо!

вих інструментів. Проте зазначений механізм сто!

сується виключно енергоефективності на загальнона!

ціональному рівні, без урахування зовнішньоеконо!

мічної діяльності. Крім того, він охоплює не тільки

електроенергетику, а всі компоненти паливно!енер!

гетичного комплексу [2].

За результатами узагальнення наукових думок у

статті пропонується визначити механізм державного ре!

гулювання зовнішньоекономічної діяльності в сфері

електроенергетики як сукупність корелюючих компо!

нентів, що спрямовані на впровадження ключових прин!

ципів і пріоритетів державної зовнішньоекономічної

політики в сфері електроенергетики відносно активізації

міжнародного співробітництва, яке полягає в можли!

вості здійснення зовнішньоторговельних операцій щодо

реалізації електроенергії зарубіжним партнерам на фоні

забезпечення потреб у її постачанні на внутрішньому

ринку.

Відповідно, в статті пропонується механізм держав!

ного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в

сфері електроенергетики (рис. 1).

У зазначеному механізмі, на відміну від існуючих, в

якості технології державного регулювання зовнішньо!

економічної діяльності в сфері електроенергетики ви!

ступає модель структурних перетворень державного ре!

гулювання зовнішньоекономічної діяльності в сфері

електроенергетики (рис. 2).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перехід до повномасштабного конкурентного ринку 
електроенергії 

Залучення інвестицій

Модернізація генеруючих активів електростанцій та 
міждержавних ліній електропередачі 

Підвищення конкуренто-
спроможності України на 

зовнішніх ринках 
електроенергії 

Розробка та впровадження політики зовнішньоекономічної діяльності в сфері 
електроенергетики на основі політики енергозаощадження; політики 

енергоефективності;  політика у сфері ефективного використання паливно-
енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива та тарифної й цінової політики

 
 

Зниження обсягів 
споживання 

електроенергії на 
внутрішньому 

ринку 

Підвищення обсягів експорту електроенергії до країн ЄС

Інтеграція України 
до європейської 

енергетичної системи 

Рис. 2. Модель структурних перетворень державного регулювання
в сфері електроенергетики
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Наведена модель структурних перетворень держав!

ного регулювання в сфері електроенергетики грунтуєть!

ся на дотриманні державної зовнішньоекономічної по!

літики в сфері електроенергетики, яка базується на

принципах політики енергозаощадження; політики енер!

гоефективності; політики у сфері ефективного викори!

стання паливно!енергетичних ресурсів, енергозбере!

ження, відновлюваних джерел енергії та альтернатив!

них видів палива та тарифної й цінової політики та пе!

редбачає перехід до повномасштабного конкурентно!

го ринку електроенергії та паралельне зниження обсягів

споживання електроенергії на внутрішньому ринку.

Це, в свою чергу, дозволить підвищити конкурен!

тоспроможність України на зовнішніх ринках електро!

енергії та сприятиме інтеграції України до європейсь!

кої енергетичної системи з метою підвищення обсягів

експорту електроенергії до країн ЄС.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМКУ

Таким чином, за результатами даного дослідження

було отримано такі висновки.

1. Узагальнення наукових думок стосовно ме!

ханізмів державного регулювання в сфері електроенер!

гетики уможливило зазначити, що в науковій літературі

відсутнє поняття "механізм державного регулювання

зовнішньоекономічної діяльності в сфері електроенер!

гетики". Здебільшого подібні дослідження присвячені

механізмам державного регулювання в сфері енергое!

фективності. Що стосується механізмів державного ре!

гулювання зовнішньоекономічної діяльності в зазна!

ченій сфері, то зазначене питання залишається невисв!

ітленим.

2. Сформульовано визначення механізму держав!

ного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в

сфері електроенергетики в якості сукупності корелюю!

чих компонентів, що спрямовані на впровадження клю!

чових принципів і пріоритетів державної зовнішньоеко!

номічної політики в сфері електроенергетики відносно

активізації міжнародного співробітництва, яке полягає

в можливості здійснення зовнішньоторговельних опе!

рацій щодо реалізації електроенергії зарубіжним парт!

нерам на фоні забезпечення потреб у її постачанні на

внутрішньому ринку.

3. Запропоновано якісно новий підхід до побудови

механізму державного регулювання зовнішньоеконо!

мічної діяльності в сфері електроенергетики, який

містить такі компоненти: суб'єкти, принципи, пріорите!

ти, технологія, методи, заходи та об'єкти регулювання.

В описаному механізмі, на відміну від існуючих, в якості

технології виступає модель структурних перетворень

державного регулювання зовнішньоекономічної діяль!

ності в сфері електроенергетики.

4. Побудовано модель структурних перетворень

державного регулювання в сфері електроенергетики,

яка грунтується на дотриманні державної зовнішньо!

економічної політики в сфері електроенергетики, яка

базується на принципах політики енергозаощадження;

політики енергоефективності; політики у сфері ефектив!

ного використання паливно!енергетичних ресурсів,

енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та

альтернативних видів палива, а також тарифної й ціно!

вої політики та передбачає перехід до повномасштаб!

ного конкурентного ринку електроенергії та паралель!

не зниження обсягів споживання електроенергії на внут!

рішньому ринку, що, в свою чергу, дозволить підвищи!

ти конкурентоспроможність України на зовнішніх рин!

ках електроенергії та сприятиме її інтеграції до євро!

пейської енергетичної системи з метою підвищення об!

сягів експорту електроенергії до країн ЄС.
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ВСТУП
Робота з громадянським суспільством є важливою

складовою функціонування держави. Адже ефективний

діалог, співпраця, взаємодія між державою та суспіль!

ством є важливим критерієм демократії. Однак інколи

саме громадянське суспільство потребує втручання дер!

жави в справи суспільства чи його груп. Багато країн,

котрі переживають перехідний період від тоталітариз!

му до демократії не мають ефективного взаємозв'язку

з суспільством.

УДК 323.21:351/354
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INTERACTION OF STATE AND SOCIETY IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF PUBLIC
ADMINISTRATION

У статті аналізується влив держави на формування громадянського суспільства. Зазначаєть�
ся, що суспільство потребує певного втручання держави для формування сильного суспільства.
Особливо важливо звернути увагу на специфіку державного управління по відношенню до гро�
мадянського суспільства в нестабільних державах, де може існувати великий ризик поглинан�
ня суспільства державою. Робота з суспільством є важливим елементом ефективного управ�
ління загалом.

The article is devoted to the analysis of the influence of the state on the formation of civil society.
It is noted that society needs some government intervention to create a strong society. It is important
to pay attention on the specifics of public administration towards civil society in unstable states where
there may be a high risk of takeover of society by the state. Interaction with the community is an
essential element of good governance in general.
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Ефективність державного управління багато в чому

залежить від таких взаємозв'язків, активної участі гро!

мадян у державних справах. Однак, даний взаємозв'я!

зок може з тих чи інших причин може порушуватись, цим

самим знижуючи ефективність державного управління.

В такому випадку держава, яка прагне позиціонувати

себе як демократична та така, що інтегрується то між!

народного товариства, повинна здійснювати держав!

не управління спрямоване на розвиток самого грома!

дянського суспільства.
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ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Будь!яке ефективне здійснення державного управ!

ління важко уявити без відповідних взаємовідносин дер!

жави з суспільством, окремими групами чи індивідами.

Такий взаємозв'язок дає можливість краще та чіткіше

усвідомлювати прагнення та інтереси громадян, а також

враховувати всі ризики при прийняті тих чи інших рішень.

Тому чим більше держави чи органи державної влади

залучають громадськість до процесу прийняття рішень,

тим більше зв'язки суспільства і держави набуватимуть

ознак демократичності, що сприятиме саморозвитку

особистості.

Всі процеси, що відбуваються всередині суспільства

формують сукупність інтересів, тому воно стає вираз!

ником та суб'єктом впливу через свої інститути, паную!

чий в ньому плюралізм думок на державу, розширяючи

соціальні функції держави цим самим надаючи їй ознак

демократичності та соціальності. Суспільство, яке по!

стійно знаходиться в ефективній взаємодії з державою

та є внутрішньо самоорганізованим набуває ознак саме

громадянського.

 Будь!яке суспільство зі свого боку також потребує

втручання держави для врегулювання відносин індивідів

чи груп на законодавчому рівні. Тому механізм держав!

ного управління у процесі взаємодії держави і суспіль!

ства повинен закономірно мати взаємозв'язок з соціаль!

ними явищами і діями, завдяки якому відбувається

організуючо!владне погодження суспільних волевияв!

лень, врахування всезагальних інтересів, визначення

цілей, розробка і прийняття рішень, які не зашкодять ні

суспільству, ні державі.

Традиційне державне управління вбачається

відокремленим від політичної діяльності і спрямова!

не на роботу виключно в площині розпорядчо!вико!

навчих функцій. Так, П. Кацамунська розглядає ети!

мологію теоретичної концепції традиційного управл!

іння. Як зазначає дослідниця теоретична основа по!

ходить від часів В. Вільсона та Тейлора в США та

М.Вебера в Німеччині. Загалом, така система харак!

теризується як управління під формальним контро!

лем політичного керівництва, заснована на строго

ієрархічній моделі бюрократії, укомплектованій по!

стійними, нейтральними бюрократами, яких спонука!

ють до дії тільки громадські інтереси, служачи прав!

лячій партії [3, с. 76].

Ця модель і її визначення набуло визнання і вико!

ристовується в західних країнах і в основному в кон!

тинентальній Європі протягом XIX століття і в першій

половині XX століття. Ключовою особливістю цієї мо!

делі є те, що в сучасних державних системах про!

фесійні бюрократи здійснюють державне управління

відмежовуючись від політичних механізмів, а також від

приватної сфери. Така класична теорія управління по!

ходить від теоретичних напрацювань М. Вебера. Євро!

пейська і американська моделі державного управлін!

ня пройшли через історичний розвиток, але підхід Ве!

бера став загальним для них і обидва наголошують на

необхідності безособових, формально врегульованих

та ієрархічних механізмах управління. Макс Вебер не

тільки дав характеристику і критерії сучасної бюрок!

ратії, але також визначив коло зайнятості службовців

[3, с. 75].

Важливим доповненням в цій класичній моделі дер!

жавного управління була думка Вудро Вільсона, який

ввів політично!адміністративну дихотомію. За Вільсо!

ном державне управління це докладне і систематичне

виконання громадського закону , і він вважає, що пови!

нен бути чітке відокремлення політики від управління

тому державне управління лежить поза сферою політи!

ки та владно!управлінські питання не є політичними пи!

таннями.

Класичний підхід до державного управління, з точ!

ки зору теорії і практики, увінчався успіхом і широко

використовувався урядами у всьому світі. Традиційний

підхід до державного управління розроблявся в період

промислового розвитку. Традиційна модель державно!

го управління є відносно досконалим типом моделі. В

ідеальній бюрократії, політичні і приватні інтереси по!

вністю розділені і чітко проводиться межа між політи!

кою і управлінням.

Новий організаційний підхід у державному управ!

ління виник у 1980!х і на початку 1990!х і він був на!

званий "Новим державним управлінням". Цей новий

підхід ставить наголос на економічності, ефективності

та продуктивності державних органів, розробці нових

підходів до засобів та програм, а також підвищенню

якості надання послуг. Ця нова модель управління про!

никла в найбільш розвинені країни і розглядається ав!

торами як "не реформа традиційного державного уп!

равління, а як трансформація державного сектору і

поява нового якісного зв'язку між державою та гро!

мадськістю в владно!політичних та управлінських

відносинах" [3, с. 78].

Державне управління, а точніше його ефективність

багато в чому залежить і від його вертикальних так і від

горизонтальних взаємозв'язків.

З цього приводу дослідник Кеннет Дж. Мейер вба!

чає побудову вертикальних зв'язків через історичний

розвиток державності у Сполучених Штатах Америки.

Так, він зазначає, що створення сильного національно!

го уряду, дозволило видавати закони, та впливати на

здійснення державної політики як загалом,так і на те!

риторіях штатів. Створену структуру вони назвали "фе!

деральною" ,що в американському контексті познача!

ло певну географічну ділянку. Певні повноваження зак!

ріплені за національним урядом, певні за державним.

Федералізм свідчить про вертикальний зв'язок між

рівнями влади [4, с. 509].

Сьогодні, в значній мірі, можна погодитись з тим,

що роль національного уряду зросла, хоча люди часто

скаржаться на велику кількість урядовців та податки.

Такі політики, як Рейган та Буш вміли добре говорити з

публікою з приводу оподаткування. Відбувалося, з од!

ного боку, зміцнення вертикалі, який поєднався з роз!

ширенням прав на місцях [4, с. 512].

Іншим аспектом структури є поділ повноважень на

одному урядовому рівні, "горизонтальні відносини",

внутрішні у відношенні до національних, державних чи

місцевих урядів. Розуміючи людську недосконалість,

було досить розумно поділити владу на три гілки: вико!

навчу,законодавчу та судову. І ще краще було розділи!

ти їх на "нижню палату"(де велика к!сть людей) та "вер!

хню"(людей менше і вони займають посаду довше) [4,

с. 517].
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Традиційна теорія державного управління збері!

галася протягом тривалого часу, і, безсумнівно дуже

успішно і як сказав Гас Пітерс "ця система боролась і

пережила кілька воєнних періодів, виробляла і напра!

цьовувала масштабне розширення соціальних про!

грам, внесла зміни до економічного управління в дер!

жавному секторі і зробила безліч чудових речей" [3,

с. 78].

Новий підхід до державного управління орієнтова!

ний на результат кінцевого споживача. Він зосередже!

ний на управлінні продуктивністю, використанні ринко!

вих та поєднання місцевого і централізованого управ!

ління, відповідальності та підзвітності. У Великобританії,

під час правління М. Тетчер, уряд був побудований на

засадах трьох "Е"(в англійському варіанті) — економії,

ефективності та продуктивності на всіх рівнях. Рефор!

ма спрямовувалася в основному на приватизацію дер!

жавних підприємств і урізанні фінансування інших час!

тин державного сектору.

Основним принципом Нового державного управлі!

ння стали участь громадян у політичному процесі, де!

централізація і репрезентація бюрократії. Обидва типи

участі в політичному процесі та участі в якості органі!

зації були повністю підтримані державою, оскільки полі!

тична участь могла бути засобом і потужнім стимулом

розширення участі громадян в уряді, в той час як орга!

нізаційна участь громадян, вважалося, стане засобом

для сприяння змін і вдосконалення організаційної скла!

дової.

Державне управління побудоване на контролі з боку

громадян, було встановлено як домінантна парадигма

в області управління та державної адміністрування. Кон!

цепція "нової державної служби" передбачає ініціюван!

ня урядом створення об'єднань громадських і приват!

них організацій для взаємного узгодження спільних

потреб.

Влада здійснює управління за допомогою консти!

туції, тобто управління здійснюється за допомогою ви!

даних чи постійно існуючих законів, спільних з природ!

ними правами маючих універсальний характер. Право

на життя, приватну власність, свободу не можна відібра!

ти без згоди на те більшості осіб, що наділені грома!

дянськими правами. Передбачається можливість зміни

влади у випадки коли остання не виправдовує довіру

надану їй громадянським суспільством. Тобто народ

виступає безумовним сувереном, а й тому має право не

підтримувати і навіть повалити безвідповідальну владу.

Громадянські закони не можуть бути трансформовані в

державу, оскільки є особистими законами. Взаємоза!

лежність цих законів породжують гармонію в суспіль!

стві. Відсутність же одного із законів, чи громадянсь!

ких законів, чи політичних призводить відповідно до

анархії в суспільстві або до тиранії [5, c. 7].

На думку Роберта та Джанет Денхардтів, громадя!

ни мають робити те, що їм належить робити при демок!

ратії, а саме: управляти урядом. Якби вони зробили так,

то це було б внеском не лише до поліпшення суспіль!

ства, а й до їх власного зростання як активних і відпов!

ідальних особистостей. Сучасне державне управління

має грунтуватись на діалозі та взаєморозумінні при трак!

туванні одних і тих самих символів, подій чи явищ [1, c.

23].

Важливо зауважити, що для процесу прийняття

рішень важливим моментом є врахування інтересів всіх

сторін. Органи влади за таким принципом можуть за!

лучати інститути громадянського суспільства для кон!

сультацій щодо вирішення деяких питань загального

значення. Під цим принципом слід розуміти, в першу

чергу, активність самого суспільства чи певних груп,

громадян.

Політика розвитку повинна зосередитися на під!

тримці громадянського суспільства, щоб подолати роз!

дробленість шляхом збільшення структурної самоорга!

нізації і, стати автономними від зовнішніх впливів. З

іншого боку, вона повинна забезпечувати ефективний

розвиток громадянського суспільства, щоб дозволити

йому не бути втягнутими в громадянському суспільстві,

а стати автономними від нього так, щоб утворити разом

стабільне суспільство — стати соціально!структурова!

ним. Ефективність суспільства в цілому, а отже, резуль!

тати, досягнуті політикою допомоги країнам, що розви!

ваються, також, повинні бути виміряні відповідно до

того, як далеко всі чотири частини структури цьому спри!

яють [5, с. 6].

Нинішні держави, підтримуючи розвиток суспіль!

ства, намагаються державне управління спрямовува!

ти на регулювання суспільних відноси, шляхом надан!

ня соціальних послуг, незважаючи на соціальні групи

чи соціальний статус громадян. Це дало можливість

називати таку державу соціальною. Суспільство стає

сферою соціального партнерства, що в свою чергу пе!

редбачає правове втручання держава та змушує саму

державу ставати гарантом соціальної справедливості

для всіх сторін учасників. Тобто громадянське сусп!

ільство будучи сферою взаємовідносин не тільки між

громадянами, а й роботодавцями та працівниками

делегує державі право законодавчим шляхом втруча!

тися і таким чином надавати гарантії соціальної за!

безпеченості.

Неефективність взаємодії держави з суспільство

чи його інститутами може свідчити про нестабільний

стан держави, або свідоме небажання влади керува!

тися інтересами суспільства у здійсненні державного

управління. Нестабільний стан держави часто стає

причиною ігнорування імпульсів, що йдуть від грома!

дян.

Так, сучасний дослідним подібної проблематики

Майкл Доуст намагається дослідити особливості

розвитку громадянського суспільства в нестабільних

державах. Автор вдається до визначення "нестабіль!

них держав", а також кроки які потрібно було б зро!

бити з боку держави для підтримання розвитку інсти!

тутів громадянського суспільства. "Існують різні

підходи у дослідженнях щодо визначення вразливих

або точніше нестабільних держав. Водиться багато

дискусій з приводу єдиного визначення цього терм!

іну залежно від взятих показників. Те що ми визна!

чаємо як нестабільна держава слідує від визначен!

ня "слабка держава", держава що "не відбулася" та

ін." [2, c. 2].

Окрім цього, автор намагається дати загальні виз!

начення до поняття "нестабільна держава". Там, де дер!

жава не може або не виконує основні функції волі

більшості населення, не порушуючи права меншості та
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малозабезпечених. До таких держав також можна й

віднести держави, що постраждали уразі внутрішніх чи

зовнішніх конфліктів [2, c. 2].

Нестабільні держави характеризуються дуже слаб!

кою політикою, органами влади та недосконалим управ!

лінням. Допомога ззовні в таких державах не дає пози!

тивного ефекту, оскільки сама держава не має можли!

вості або й бажання ефективно використовувати фінан!

сову допомогу для пониження напруги у суспільстві та

подолання бідності.

Розрізняють дві категорії нестабільних держав:

— здатність або свідоме небажання адекватно за!

безпечувати безпеку і основні послуги для значної ча!

стини населення, особливо коли саме існування вла!

ди в державі ставить під сумнів її легітимність. Такий

стан не дозволяє державі вийти з кризи і не зазнати

невдачі.

— центральні органи влади не роблять відповідні

кроки для ефективного контролю за своєю територією.

Не може або не бажає забезпечувати надання життєво

важливих послуг для значної частини населення та про!

вокує чи вже спровокувала конфлікт або існує його ри!

зик виникнення [2, c. 4].

Враховуючи надмірно широкий характер категори!

зації нестабільних держав, будь!яке обговорення щодо

роботи в нестабільних державах має починатися з ре!

тельного контекстного розуміння. Соціальні та політичні

контексти повинні бути широко проаналізовані, а також

ролі і стимули різних суб'єктів, а саме уряду, представ!

ників громадянського суспільства та приватних бізнес!

структур.

Громадянське суспільство є лише однією з частин

суспільства. Таким чином, якщо відійти від його типо!

логії, щоб прийти життєздатних і інтегральних концепцій

і стратегій для суспільства. Наступним, в якому типи гро!

мадянського суспільства повинні мати справу з сім'ї,

економіки і держави, що полягають у їх цілях інтеграції

цих елементів у загальний тип суспільства. Зазвичай

потрібен баланс між елементами громадянського сусп!

ільства та державою. У реальній ситуації в країнах, що

розвиваються цей баланс не відбувається, оскільки гро!

мадянське суспільство не автономне і, крім того, носить

фрагментарний характер [5, c. 9].

Майкл Доуст називає основні проблеми, на які по!

трібно акцентувати увагу, та кроки, які держава має ро!

бити для розвитку громадянського суспільства і подо!

лання кризових ситуацій:

— Проблеми інформаційно!пропагандистської

діяльності в нестабільних державах с тоталітарним чи

авторитарними режимами;

— Невизначеність у таких державах хто повинен

займатися з інститутами громадянського суспільства.

Неможливість взяття державою на себе функцій для

розвитку громадянського суспільства.

— У державі існують великі фінансові витрати і ри!

зики небезпеки.

— Суспільна недовіра, яку повинні державні орга!

ни аналізувати, опрацьовувати для зміцнення довіри та

соціальної згуртованості на рівні громадянського су!

спільства.

— Низький рівень розробки рекомендацій та ро!

бота спрямована щодо захисту мереже вивих органі!

зацій громадянського суспільства в нестабільних дер!

жавах.

— Нарешті, в нестабільних державах повинні

відбуватися постійні обговорення, аналізу суспільно!

го становища. Повинні розроблятися стратегії, які

будуть гнучкими, щоб відповідати динаміці процесів

[2, c. 9].

Таким чином, автор наголошує на тому, що в неста!

більних країнах саме держава повинна брати на себе

завдання з розбудови громадянського суспільства за

допомогою органів влади.

ВИСНОВКИ
Робота з громадянським суспільством в державах,

які переживають кризові стани, є важливим фактором

збереження демократичності самої держави. Управлі!

ння направлене на підтримку громадянського суспіль!

ства забезпечує також демократичні взаємозв'язку дер!

жави і суспільства, що дає змогу враховувати інтереси

громадян у здійсненні та прийняті важливих політичних

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

Розвиток Української держави на сучасному

етапі засвідчує динамічність її функцій та завдань.

УДК 351 (477)

М. В. Білей,
аспірант, Інститут законодавства Верховної Ради України

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ
ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В
УКРАЇНІ

M. Biley,
post(graduate of Legislation Institute of Verkhovna Rada of Ukraine

THE THEORETICAL QUESTIONS OF ORGANIZATIONAL FUNCTION OF PUBLIC
ADMINISTRATION IN UKRAINE

У статті розглядаються ознаки, сутність та методологія організаційної функції державного
управління в Україні. Обгрунтовується, що функції державного управління як категорія науки
державного управління має свої особливості, специфіку, ознаки та методологію. Визначено,
що організація як функція державного управління розглядається дослідниками державного
управління як одна із основних функцій реалізації державної волі у відносинах владно�управлін�
ського характеру та пов'язана із реалізацією державної політики на загальнодержавному, ре�
гіональному та місцевому рівнях. Організаційну функцію державного управління може харак�
теризувати таке державно�управлінське явище, як "організаційна структура державного управ�
ління". Сформульовано авторське визначення організаційної функції державного управління
як напряму державно�управлінської діяльності органів державного управління, що визначає
порядок формування і реалізації цілей, способів та форм впливу на середовище управлінсько�
го діяльності та сфери суспільного розвитку.

In the article the signs, essence and methodology of organizational function of public administration
in Ukraine are examined. Grounded that functions of public administration as a category of science
of public administration have the features, specific, signs and methodology. Certainly, that
organization as function of public administration is examined by the researchers of public
administration as one of basic functions of realization of state will in the relations of power character
and related to realization of public policy on national, regional and local levels. The organizational
function of public administration can characterize such state�administrative phenomenon as
"organizational structure of public administration". Authorial determination of organizational function
of public administration is set forth as straight state activity of organs of public administration that
determines the order of forming and realization of aims, methods and forms of influence on an
environment administrative activity and sphere of community development.

Ключові слова: державне управління, функції, організаційна функція державного управління, організа�

ція, організаційна структура.

Key words: public administration, functions, organizational function of public administration, organization,

organizational structure.

Це обумовлено історичною трансформацією дер!

жавності та постійним пошуком органами публічно!

го управління нових методів та способів вирішення

стратегічних завдань суспільного розвитку. Катего!

рія "функція державного управління" містить різно!

манітність свого визначення та пояснень державно!
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управлінського явища. Зокрема існує низка класи!

фіка цій фун кцій д ержавно го упра вління ,  що

свідчить про багатоплановість процесу підготовки,

прийняття та впровадження у життя управлінських

рішень, вирішення поточних та стратегічних зав!

дань, що стоять як перед державою, так і суспіль!

ством загалом. Незважаючи на те, що сама катего!

рія "державне управління" має сталий теоретико!

методологічний характер, фактор змінності відно!

син владарювання під впливом політико!правових

та державно!управлінських обставин потребує

здійснення постійного наукового моніторингу за

розвитком суспільних відносин, що виступають об!

'єктом державного управління, а й відповідно по!

значаються на змісті його функцій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання організаційної функції державного управ!

ління висвітленні у працях М.М. Білинської, В.Д. Баку!

менка, Т.М. Кравцової, Н.Р.Нижник та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснити характеристику організа!

ційної функції державного управління у системі функцій

публічного управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У взаємовідносинах держави і суспільства роз!

виток відкритості та прозорості публічних адмініст!

рацій є однією з складових розвитку управлінсько!

го процесу, його об'єктивним компонентом, а також

одним із чинників її удосконалення. Взаємозв'язки

держави і суспільства (через діяльність публічних ад!

міністрацій) об'єктивно знаходяться у прямій залеж!

ності від ступеня розвитку відкритості та прозорості

цього процесу. Особливість проявів відкритості і

прозорості в публічних адміністраціях обумовлена

тим, що вони є результатом реалізації певних прин!

ципів , на яких грунтується та здійснюється їх

діяльність. Проблема формування відповідних прин!

ципів діяльності публічних адміністрацій, виходячи

із їх змістовного навантаження як обов'язкових для

цих органів правил, полягає у створенні певних пра!

вових норм щодо забезпечення у їх діяльності відпо!

відних характеристик відкритості перед об'єктами

управління, прозорості управлінських процедур та

гарантій невідворотності реалізації і розвитку су!

спільних відносин між суб'єктом і об'єктами управ!

ління на основі цих норм. Поряд із запровадженням

принципів відкритості та прозорості у норми зако!

нодавства з регламентації виборчих процедур, відпо!

відних заходів потребувала і система адмініструван!

ня інших гілок влади, зокрема, виконавчої. Зак!

ритість виконавчої влади та її непрозорість зумов!

лювалися як соціально!економічними процесами

переходу України до ринкових відносин, привати!

зації та перерозподілу власності, так і відсутністю

чіткої правової і нормативної регламентації діяль!

ності державної служби і державних службовців,

зрозумілих та обов'язкових правил поведінки у

сфері публічного адміністрування і забезпечення

відповідних процедур прийняття управлінських

рішень [1, c. 356—359].

О.В. Половцев зазначає, що процес управління

фактично являє собою постійний повторюваний про!

цес прийняття і реалізації рішень. Державне управлін!

ня в Україні здійснюється недостатньо ефективно, ос!

кільки на даний час не існує чіткої методології оцінки

якості прийнятих рішень, а застосування врахувально!

звітної системи є фактичною втратою обмеженого дер!

жавного ресурсу та часу. Тому виникає необхідність

розробки підходів до підвищення ефективності дер!

жавного управління, що мають зосереджуватись на

удосконаленні механізмів державного управління, зок!

рема, процесів прийняття управлінських рішень в ас!

пекті оцінювання якості рішень і якості управління [2,

c. 7].

Важливою теоретичною складовою у дослідженні

функцій державного управління є розуміння того, що

ці функції нерозривно пов'язані з функціями держа!

ви.

"Функції державного управління" як категорія

науки державного управління мають свої особливості,

специфіку, ознаки та методологію. Підтвердженням

цьому є наступна позиція Т.В. Сидорчук: досліджую!

чи проблемні питання методології державного управ!

ління, зазначає про те, що державне управління в

Україні є відносно новою системою наукових поглядів

на розвиток держави, теоретико!методологічну

сутність державно!управлінських процесів та явищ.

Ця галузь наукового пізнання виступає одним із ос!

новних засобів проведення державно!правових ре!

форм Президентом України, затвердження держав!

них цільових програм Верховною Радою України з

питань реформування важливих сфер суспільного

розвитку, підготовки проектів підзаконних норматив!

но!правових актів із актуальних питань життєдіяль!

ності суспільства і держави. Вибір правильної, об!

'єктивної та своєчасної сучасному розвитку держави

методології державного управління має першочерго!

ве завдання як у дослідженнях вчених, так і при фор!

муванні моделей розвитку державно!управлінських

явищ та процесів у практичній діяльності органів дер!

жавної влади, розвитку та прогнозуванні державно!

управлінських відносин як у межах системи держав!

ного управління, так і у системі суспільних відносин в

цілому. Перед наукою державного управління поста!

ють завдання, які повинні визначити систему науко!

вих, державних, управлінських та правових заходів,

що будуть сприяти вдосконаленню методології дер!

жавного управління [3, с. 159—161].

Для класифікації функцій державного управлін!

ня у науковій літературі запропоновано розмежувати

групи цілей та виконуваних завдань на такі, що [4, c.

164]:

а) відображають найзагальніші потреби та тенденції

економічного і соціального розвитку суспільства, які

вимагають активного та ефективного забезпечення з

боку держави. Це так звані загальнозначущі або пуб!

лічні цілі (завдання);
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б) характеризують вибіркову спрямованість діяль!

ності апарату на конкретні об'єкти соціальнокерова!

ного середовища. Це так звані об'єктні цілі (завдан!

ня);

в) відображають функціональну спеціалізацію

управлінської діяльності, адже свою ціль (завдання) має

кожна функція управління.

А. Файоль обгрунтовував організаційну функцію

як забезпечення процесу управління всім необхідним.

А. Файоль розрізняв матеріальну і соціальну організа!

цію. Матеріальна організація включає в себе забезпе!

чення підприємства необхідними матеріалами, капіта!

лом, обладнанням. Соціальна організація включає за!

безпечення підприємства людьми. Соціальний організм

повинен бути здатний виконувати всі операції, необхідні

для здійснення виробничого процесу на підприємстві [5,

c. 10—13].

Організація як функція державного управління

розглядається дослідниками державного управлін!

ня як одна із основних функцій реалізації держав!

ної волі у відносинах владно!управлінського харак!

теру та пов'язана із реалізацією державної політики

на загальнодержавному, регіональному та місцево!

му рівнях.

Організаційна функція характеризується більшістю

науковцями як загальна (основна) функція державного

управління, оскільки за своєю управлінською природою

є невід'ємною складовою функціонування усієї верти!

калі державної влади, вирішення завдань загальносу!

спільного, державного та колективного значення. Основ!

на значущість цієї функції обгрунтовується також і тим,

що завдяки її правильній реалізації відбувається реалі!

зації соціально необхідних інтересів всього суспільства.

Поряд з цим, завдяки важливості даної функції ми мо!

жемо говорити про таке явище як організаційні засади

діяльності усіх без виключення державних інституцій

(державні органи влади, правоохоронні органи, армія,

державні установи тощо).

Зміст організаційної функції є достатньо масш!

табним і поєднує діяльність із розподілу праці та ре!

сурсів, кооперування, координування та регулюван!

ня всіх процесів, що відбуваються. Створення струк!

тури — це формальне закріплення розподілу праці і

формування умов для кооперування та координуван!

ня діяльності. Встановлення конкретних параметрів і

режимів роботи — це теж формальний акт, який

сприяє подальшому координуванню та регулюванню.

Забезпечення діяльності організації ресурсами дуже

важливо, але не є достатньою умовою ефективної

роботи. Не менш значущим є узгодження руху їх по!

токів у часі та просторі, що і є змістом діяльності з

організації [6, c. 440].

Конституція України як основа визначення змісту та

спрямованості діяльності Української держави у ст. 19

закріпила презумпцію обсягу владних повноважень

органів державного управління: органи державної вла!

ди та органи місцевого самоврядування, їх посадові

особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах по!

вноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та

законами України.

Дане конституційне положення підтверджує важ!

ливість вибору правильних методологічних прийомів

обгрунтування сутності організаційної функції держав!

ного управління з метою ефективної діяльності органів

державного управління.

Методологія організаційної функції державного

управління основана на підході формування управлінсь!

кої категорії "організація".

В "Енциклопедії державного управління" міститься

визначення поняття "організація", що є необхідним для

повного та всебічного розуміння організаційної функції

державного управління. Так, організація — формуван!

ня та координація системи діяльності та управління у

часі і просторі для досягнення основних цілей розвит!

ку. Підфункції організації: організаційне проектування,

департаменталізація (розподіл та групування робіт і

ресурсів за певною ознакою — функціональною, про!

дуктовою, географічною, ринковою); раціональне

з'єднання та часова і просторова координація вироб!

ничих факторів; делегування повноважень (визначення

ступеня централізації!децентралізації, системи підпо!

рядкування); визначення діапазону контролю; коорди!

нація. Результати організації: створення структури

(форми діяльності); забезпечення вертикальної та го!

ризонтальної узгодженості діяльності в просторі та часі

шляхом створення формальних і неформальних ме!

ханізмів [7, с. 675].

У наукових джерелах зазначено, що організація —

це форма виявлення цілеспрямованого впливу на колек!

тиви людей, що передбачає створення формальної

структури підлеглості, формування об'єкта та суб'єкта

управління, їх підрозділів і зв'язків між ними. Ця функ!

ція пов'язана зі створенням ефективної організаційної

системи у вигляді органів управління, основною метою

яких є виконання функцій і завдань, покладених на них.

Змістом організаційної функції є побудова системи

органів управління, які в найкоротший час та з найефек!

тивнішими затратами зусиль здатні виконувати покла!

дені на них завдання. Це знаходить прояв у створенні,

ліквідації та реорганізації органів управління, під!

приємств, установ та організацій, а також у розробці

положень щодо зазначених структур та встановленні

зв'язків між ними [8, c. 199].

Реалізація організаційної функції передбачає такі

три основні фази [9]:

— фаза почину (ініціювання) бере початок від пер!

шого задуму організації до стадії реального формуван!

ня апарату організації;

— фаза облаштування (координації) триває від по!

чатку формування до поточної діяльності;

— фаза розпорядницька (адміністрування) здійс!

нюється у сформованому апараті за визначеними на!

прямками як поточне керівництво діяльністю організації.

В.Д. Бакуменко, Л.М. Усаченко, О.В. Червякова роз!

глядають моделі функцій управління. На їхню думку, для

будь!якої соціальної системи можна запропонувати ба!

гаторівневу логічну модель базових елементів процесу

управління. У моделі функції "Організація" виділено три

основні складові такої функції, а саме: формування (або

зміни) структури, встановлення та вдосконалення орга!

нізаційних відносин (субординація та координація взає!

модії підрозділів) та управління персоналом (формуван!

ня та проведення кадрової політики, комплектація

штатів, робота з персоналом) [10, с. 49—50].
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Організаційну функцію державного управління

може характеризувати таке державно!управлінське

явище як "організаційна структура державного уп!

равління" як компонент системи державного управ!

ління, зумовлений її суспільно!політичною приро!

дою, соціально!функціональною роллю, цілями та

змістом.

ВИСНОВКИ
Отже, організаційна функція державного управлін!

ня — це напрям державно!управлінської діяльності

органів державного управління, що визначає порядок

формування і реалізації цілей, способів та форм впливу

на середовище управлінського діяльності та сфери су!

спільного розвитку.

Ознаками, що характеризують організаційну функ!

цію державного управління, є:

— містить державно!управлінські компоненти з

реалізації державної політики на загальнодержавному,

регіональному та місцевому рівнях;

— є одним із способів формування вертикалі ор!

ганів державного управління;

— її реалізація забезпечена управлінськими, пра!

вовими та матеріальними ресурсами;

— є необхідною складовою субординаційних, кор!

динаційних та реординаційних відносин у системі дер!

жавного управління;

— забезпечує існування державно!управлінських

механізмів впливу на управлінське середовище шляхом

визначення та правового регулювання організаційних

форм управлінської діяльності;

— формує організаційні зв'язки між суб'єктами дер!

жавного управління, розподіл повноважень та відпові!

дальності між ними;

— визначає зміст державної кадрової політики;

— є показником ефективності державного управ!

ління за різними сферами суспільного розвитку;

— її реалізація забезпечена засобами управлінсь!

кого контролю.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасне суспільство характеризується наявністю

об'єктивних інтересів економічного характеру, раціо!

нальне використання яких сприяє прискоренню інтен!

сифікації розвитку національної економіки. Дані інте!

реси широко застосовуються в управлінні процесами

виробництва та розподілу суспільного продукту й на!

ціонального доходу на базі відповідних економічних

стимулів і цільових державних комплексних програм,

спрямованих на забезпечення соціально!економічного

розвитку. В цьому контексті суттєву роль відіграє рек!

ламна діяльність як стимул активізації розвитку націо!

нальної економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням використання економічних методів пла!

нування в державному управлінні присвячено багато

наукових праць, зокрема, таких авторів, як: Н.І. Шиян

[3], О.І. Черниш [2], І. Михасюк [1] та ін.

Проте залишається недостатньо висвітленим вико!

ристання методу індикативного планування в процесах

державного регулювання рекламної діяльності.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження специфіки використан!

ня індикативного планування в механізмі практичного

впровадження концепції державного регулювання в

сфері рекламної діяльності.

УДК 351.711(322.122)

В. О. Шведун,
старший науковий співробітник НавчальноCнауковоCвиробничого центру,
Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ІНДИКАТИВНОГО
ПЛАНУВАННЯ В МЕХАНІЗМІ ПРАКТИЧНОГО
ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V. Shvedun,
senior scientific employee of Educational(scientific(production ctnter,
National University of Civil Protection of Ukraine

SPECIFICITY OF INDICATIVE PLANNING USE IN THE MECHANISM OF PRACTICAL
INTRODUCTION OF THE CONCEPT OF ADVERTISING ACTIVITY SPHERE STATE
REGULATION

У статті обгрунтовано актуальність і необхідність використання індикативного планування в
механізмі практичного впровадження концепції державного регулювання в сфері рекламної
діяльності.

The actuality and necessity of of indicative planning use in the mechanism of practical introduction
of the concept of advertising activity sphere state regulation is proved in the article.

Ключові слова: індикативне планування, механізм, концепція, державне регулювання, сфері рекламної

діяльності.

Key words: indicative planning, mechanism, conception, state regulation, advertising activity sphere.

Для досягнення поставленої мети в роботі потрібно

поставити та вирішити такі завдання:

— навести змістовну характеристику економічних

методів державного управління;

— проаналізувати підходи до формулювання дефі!

ніції "індикативне планування";

— дослідити структуру індикативного плану;

— охарактеризувати зарубіжний досвід вико!

ристання індикативного планування в державному

управлінні.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Загальною метою економічних методів державно!

го управління є поєднання інтересів різнохарактерних

суспільних груп, підприємницьких структур та держави,

що, в свою чергу, дозволить збільшити обсяги продукції,

робіт та послуг, підвищити рівень їх якості, що, в свою

чергу, сприятиме підвищенню загального соціально!

економічного розвитку країни.

Використання в процесі державного управління об!

'єктивних законів економіки та економічних інтересів

можна вважати економічними методами державного уп!

равління.

Виходячи з цього, фактично під економічними ме!

тодами державного управління слід розуміти систему

методів й інструментів впливу на суб'єкти підприємниць!

кої діяльності через впровадження фінансово!еконо!

мічних законів та грошово!кредитних відносин з метою
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створення сприятливих умов для досягнення високого

рівня економічних результатів.

У загальному випадку до економічних методів дер!

жавного управління відносяться такі (рис. 1).

При цьому необхідно зазначити, що ефективне ви!

користання важелів і стимулів економічного характеру

визначає сутність кожного з зазначених економічних

методів у залежності від умов їх використання.

Якщо докладніше розглядати індикативне плануван!

ня, то необхідно відмітити, що вперше тлумачення пла!

нування дуже схоже на те, що пізніше стало відомо як

"індикативне планування", було запропоновано К. Лан!

дауером. Він визначав планування як управління еко!

номічною діяльністю, що здійснюється організаціями

суспільства на основі схем, що описують як на якісно!

му, так і на кількісному рівні виробничі процеси, які по!

винні протікати у відповідний період майбутнього. Для

досягнення основної мети планів ці процеси повинні бути

обрані й визначені таким чином, щоб забезпечувалося

повне використання наявних ресурсів і виключалися

суперечливі вимоги. Виконання цих умов створює мож!

ливість підтримки стійких темпів росту [1].

Так, існує можливість протиставляти план, "реалізо!

ваний примусово", і план, "прийнятий у результаті загаль!

ного й вільного обговорення", підкреслюючи, що уряд по!

винен впливати на економічний розвиток скоріше за до!

помогою координації та забезпечення інформацією, ніж

шляхом директив і розпоряджень. Основним засобом ре!

алізації цього виду планування повинен бути обмін плана!

ми й інформацією між урядом і підприємцями. У резуль!

таті такого обміну повинна виявитися "схема економічно!

го росту, що включає в себе ті проекти, які, на думку уря!

дових організацій, є взаємно сумісними й яким віддається

перевага перед усіма іншими альтернативами" [2].

Зазначені відмінності в більш пізній науковій літературі

представлено у формі "директивного" і "індикативного" пла!

нування. Найбільш поширеною в цьому контексті є точка

зору, відповідно до якої форма макроекономічного плану!

вання буде залежати від системи господарювання. Так, існує

можливість, коли у соціалістичній системі господарювання

воно приймає форми директивного (адміністративно!коман!

дного) або більш м'якого, індирективного (із застосуван!

ням для реалізації параметрів народногосподарського пла!

ну переважно економічних регуляторів

діяльності одержавлених мікроодиниць)

планування. У ринковій системі, що зберігає

державний сектор, використовується фор!

ма індикативного планування. В умовах інди!

кативного планування планові документи

містять лише загальні контури прогнозу

щодо бажаного розвитку економіки в ціло!

му, а також фіксують рішення щодо держав!

них витрат й інвестицій, а також стосовно по!

точних видатків державних підприємств. У

цьому випадку прямим завданням плану ви!

ступає координація використання держав!

них ресурсів, що не претендують на пряме

визначення рішень господарюючих суб'єктів

приватного сектора [3].

На сучасному етапі в науковій літера!

турі існує кілька підходів до визначення

поняття "індикативне планування":

— індикативне планування — це державне плану!

вання при збереженні самостійності підприємств (дане

визначення спирається на досвід Китаю);

— індикативне планування — це інформаційне орі!

єнтування приватних підприємств і стимулювання їх до

виконання завдань, що формулюються державою (да!

ний підхід отримав широке поширення в Японії);

— індикативний план містить обов'язкові завдання

для державних підприємств у формі державного замов!

лення, лімітів тощо, а приватні підприємства змушені

адаптуватися до дій держави;

— індикативний план — це механізм рівноправної

взаємодії державних інститутів і суб'єктів господарю!

вання (такий вид планування був характерний для фран!

цузької практики) [1; 3].

Дотепер хоча й не існує загальновизнаного тлумачен!

ня поняття індикативного планування, але в той же час є

багатий практичний досвід розробки індикативних планів,

накопичений у провідних закордонних країнах.

У цілому, в нинішніх умовах неможливо уявити функц!

іонування ринкового господарства будь!якої визначеної

розвиненої країни світу без індикативного (рекомендацій!

ного) планування враховуючи той факт, що дане плануван!

ня не має спільних рис з плануванням за адміністративно!

командним принципом. Зокрема, слід звернути увагу на те,

що в останньому принципі управління було присутнє мак!

симальне наближення директивності плану до гранично

допустимої межі виходячи з того, що це був загальноприй!

нятий інструмент, який дозволяв доводити рішення до ви!

конавців і здійснювати контроль за їх реалізацією. Наявність

суворої субординації ланок і рівнів державного управління

не надавала системі можливості динамічно розвиватися, ос!

кільки її підсистеми не мали автономності стосовно вироб!

лення та виконання управлінських рішень. Відповідно, спос!

терігалися процеси стимулювання ініціативи господарюю!

чих суб'єктів соціалістичного типу економіки. Як результат,

планові завдання не виконувалися, а підприємства переван!

тажували виробничі потужності через вимогу обов'язково!

го виконання планових показників та виробляли великий

обсяг продукції, що в перспективі не була реалізована.

На відміну від директивного (адміністративно!коман!

дного) плану, індикативний план носить рекомендаційний

характер. У цьому випадку в планових документах містять!
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Рис. 1. Економічні методи державного управління
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ся лише узагальнені межі державного прогнозу відносно

бажаного економічного розвитку, а також рішення сто!

совно державних витрат і капіталовкладень, а також сто!

совно поточних витрат підприємств й організацій.

Ключовим завданням індикативного плану виступає

координація використання ресурсів державної належ!

ності. При цьому слід зазначити, що індикативне плану!

вання чинить вплив на приватний сектор переважно че!

рез впровадження стимулюючого (обмежуючого) попи!

ту, а також шляхом "тиску пропозиції" з боку підпри!

ємств державної власності.

Індикативний план містить дві частини: індикативну та

директивну. Зокрема, в індикативній частині здійснюється

визначення державними органами пріоритетних економі!

чних цілей, варіантів прогнозування структурних зрушень,

науково!технічного прогресу, динаміки ключових позицій

з точки зору наявності та використання матеріальних і

фінансових ресурсів, зміни кон'юнктури внутрішнього та

зовнішнього ринків, цінового рівня та співвідношення на

основі аналізу функціонування економіки.

У директивній частині індикативного плану містить!

ся план бюджету, характеристики податкової системи,

ставка банківського відсотку, норми амортизації та роз!

робки державного замовлення. До найбільш розпов!

сюджених методів індикативно!планового характеру

доцільно віднести наступні:

— прогнози і перспективні плани соціально!еконо!

мічного розвитку, а також екологічної безпеки;

— комплексні цільові програми вирішення проблем!

них ситуацій;

— побудову маркетингових прогнозів кон'юнктури

та динаміки розвитку внутрішніх і зовнішніх ринків.

При цьому необхідно обов'язково врахувати, що

перехід до використання індикативного планування в

західних державах здійснювався протягом десятиліть,

спочатку у стихійному вигляді, а потім — регульовано.

Зокрема, у Франції розробка індикативного плану

здійснювалася у три етапи (табл. 1) [2].

Нинішня ситуація, що склалася в Україні, потребує

активізації описаного процесу шляхом державного впли!

ву виходячи з того, що поряд із виключенням ад!

міністративно!командного планування було вилучено і

його раціональні елементи, що були напрацьовані про!

тягом тривалого часу. Виходячи з цього, державне уп!

равління не мало чіткої перспективи, прийняття рішень

здійснювалося здебільшого інтуїтивно, без проведення

аналізу й оцінки альтернатив та перспективних наслідків.

Однак слід враховувати, що реалізація централізо!

ваного планування з використанням середньо! та дов!

гострокових планів і програм цільового характеру з де!

талізацією завдань і термінів їх виконання, з ефектив!

ною системою моніторингу господарської діяльності на

сучасному етапі присутні в переважній кількості закор!

донних економічно розвинених країн. Зазначені компо!

ненти є гармонійно впровадженими в систему ринкових

відносин, яка, в свою чергу, дозволяє формувати гос!

подарську модель, що відповідає

сучасним соціально!економічним

вимогам та уможливлює органіч!

не поєднання чинників планового

та ринкового походження.

Відповідно, використання

індикативного планування в межах механізму практично!

го впровадження концепції державного регулювання в

сфері рекламної діяльності є доцільним і необхідним.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, за результатами проведення даного

дослідження дійшли таких висновків.

1. Зазначено, що серед економічних методів дер!

жавного управління виділяють такі: індикативне плану!

вання, податкова політика, грошово!кредитна політика,

фінансова політика, вплив на процеси ринкового ціно!

утворення, економічне стимулювання.

2. Відмічено, що існує декілька підходів до визначення

сутності індикативного планування в державному уп!

равлінні, проте всі вони базуються на припущенні, що по!

дібне планування базується на використанні урядом специ!

фічних схем з метою впливу на економічний розвиток країни.

3. Дослідження структури індикативного плану доз!

волило дійти висновку, що він складається з двох частин:

директивної й індикативної. Зокрема, індикативна його

частина містить загальні цілі державного управління, а

директивна конкретизує методи та засоби їх досягнення.

4. Зроблено акцент на прикладі використання інди!

кативного планування в державному управлінні у Фран!

ції з докладним висвітленням відповідних етапів його

впровадження.

У цілому, отримані висновки дозволили обгрунту!

вати актуальність і необхідність використання індика!

тивного планування в межах механізму практичного

впровадження концепції державного регулювання в

сфері рекламної діяльності.
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Номер 
етапу 

Визначення цілей плану та прогнозування основних макроекономічних показників 
(індикаторів) 

Перший Визначення цілей плану та прогнозування основних макроекономічних індикаторів 
Другий Дезагрегування цілей плану та основних макроекономічних показників
Третій Узгодження показників плану, перевірка їх на сумісність і збалансованість 

Таблиця 1. Етапи розробки індикативного плану у Франції
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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Енергетична безпека на сьогодні є однією з найваж!

ливіших складових економічної безпеки країни, оскіль!

ки лише при надійному забезпеченні паливно!енергетич!

ними ресурсами можливе повноцінне функціонування

усіх економічних (а на їх основі — державних) інституцій.

Без жодного перебільшення можна сказати, що енерге!

тика є основою практично усіх сфер життєдіяльності су!

часного світу та відіграє вирішальну роль не лише в еко!

номічному прогресі країни, а й виступає базою у забез!

печенні сталого розвитку суспільства загалом. Разом з

тим, вважати рівень енергетичного забезпечення держа!

ви (суспільства) цілком надійним за будь!яких соціаль!

но!політичних умов неможливо. В умовах глобалізацій!

них впливів (насамперед, в умовах конкурентного фор!

мування поліцентричного світу) позиції держав, що є

енергетичними донорами, відрізняються підвищеною не!

стабільністю, непередбачуваністю, політичним егоїзмом.

Як наслідок, країни, що були й залишаються енергетич!

ними споживачами, постають перед необхідністю роз!

будови власних систем забезпечення енергетичної без!

пеки, ефективність яких має урівноважувати дисфункц!

іональні впливи (виклики, загрози, небезпеки), що про!

дукуються міжнародним середовищем.

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПРАЦЬ З ПРОБЛЕМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Теоретико!методологічні засади та актуальні питан!

ня енергетичної безпеки України знайшли відображен!

ня в працях відомих вітчизняних науковців: В. Баранні!

УДК 338.24

Н. П. Стучинська,
аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою,
Національна академія державного управління при Президентові України

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ:
СУТНІСТЬ І МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

N. Stuchinska,
graduate student of department of globalistik, eurointegrations and management
of national security, National academy for pyblic administration, under the President of Ukraine

ENERGY SECURITY OF UKRAINE: ESSENCE AND POSSIBILITIES OF REALIZATION

Проаналізовано сутність категорії "енергетична безпека", визначено роль та місце енерге�
тичної безпеки у системі національної безпеки України. Досліджено основні загрози націо�
нальній енергетичній безпеці та проаналізовано шляхи запобігання цим загрозам.

Essence of the category "energy security", the role and place of energy security in the system of
national security of Ukraine are analized. The basic threat to national energy security and the ways
of preventing these threats are given.

Ключові слова: національна безпека, економічна безпека, енергетична безпека, загрози.

Key words: national security, economic security, energy security, threats.

ка, З. Варналія, А. Гальчинського, В. Гейця, М. Земля!

ного, М. Ковалка, Л. Криворуцького, В. Ліра, Р. По!

дольця, Ю. Руденка, В. Саприкіна, Б. Стогнія, О. Сухо!

долі, А. Сухорукова, В. Точіліна, А. Шевцова, А. Шид!

ловського. Але попри значну кількість грунтовних на!

укових та науково!практичних досліджень у цій сфері

низка питань, зокрема таких, що стосуються гаранту!

вання енергетичної безпеки, ще недостатньо розроб!

лені. Це ускладнює формування дієвої державної по!

літики в енергетичній сфері та створює передумови

для виникнення додаткових загроз національній без!

пеці.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Енергетична сфера перебуває у стані хиткої рівно!

ваги між реальними запитами споживачів енергетичних

потоків та можливостями їх задоволення. Як й інші сфе!

ри забезпечення національної безпеки, енергетична сфе!

ра відчуває невпинну дію загроз, інтеграція яких призво!

дить до виникнення сукупності ризиків. Владарюючий

суб'єкт, маючи відповідний досвід та ресурси, цілком

спроможний попередити ці ризики. В протилежному ви!

падку його чекає політична поразка, включно з повним

витісненням за межі державно!управлінської системи.

Виходячи з цього, нагальною гносеологічною пробле!

мою стає дослідження сутності категорії "енергетична

безпека", її ролі в системі національної безпеки, основ!

них загроз в енергетичній безпеці України, аналіз інди!

каторів, які характеризують стан енергетичної стабіль!

ності України.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Енергетика є особливою сферою економіки завдя!

чуючи її технологічній специфіці, яка зумовлена фізич!

ною складністю процесів виробництва, розподілу та спо!

живання енергії, внутрішньогалузевими особливостями

(високою капіталоємністю енергетичних об'єктів, трива!

лими термінами їх спорудження та експлуатації), розга!

луженими взаємозв'язками з іншими галузями, високим

ступенем залежності добувних, переробних, виробничих

та транспортних процесів від рівня їх енергозабезпечен!

ня. Такий висновок стосується будь!якої країни сучас!

ного світу незалежно від її географічних координат.

Саме тому забезпечення енергетичної безпеки є одним

із ключових факторів існування України як самостійної

та незалежної держави. Історично в українській еко!

номіці енергетичні ресурси завжди були вагомою скла!

довою усіх галузей промисловості, забезпечуючи фор!

мування значного відсотка доходної частини бюджету

та надходження валютних коштів.

Для розуміння сутності категорії "енергетична без!

пека" та розмежування синонімічно близьких понять вва!

жаємо за потрібне насамперед розкрити сутність вжи!

ваних в науковій літературі дефініцій. Зазвичай енерге!

тичну безпеку трактують як складову економічної без!

пеки. Так, А. Шидловський, М. Кавалко визначають енер!

гетичну безпеку як одну із найважливіших складових еко!

номічної безпеки, що проявляється, по!перше, як стан

забезпечення держави паливно!енергетичними ресурса!

ми, які гарантують її повноцінну життєдіяльність і, по!

друге, як стан безпеки енергетичного комплексу та

здатність енергетики забезпечити нормальне функціо!

нування економіки, енергетичну незалежність країни.

Таким чином, на думку цих авторів, політична і енерге!

тична незалежність є взаємообумовленими [1].

В Енергетичній стратегії України на період до 2030

р. енергетичну безпеку розуміють як невід'ємну складо!

ву національної безпеки держави, яка передбачає досяг!

нення стану технічно надійного, стабільного, економіч!

но ефективного та екологічно безпечного забезпечення

енергетичними ресурсами економіки і соціальної сфери

держави. Даний різновид безпеки визначають як "спро!

можність держави забезпечити ефективне використан!

ня власної паливно!енергетичної бази, здійснити опти!

мальну диверсифікацію джерел і шляхів постачання в Ук!

раїну енергоносіїв для забезпечення життєдіяльності

населення та функціонування національної економіки у

режимі звичайного, надзвичайного та стану війни, попе!

редити різкі цінові коливання на паливно!енергетичні ре!

сурси, або ж створити умови для безболісної адаптації

національної економіки до нових цін на ці ресурси на

світових ринках". Енергетична безпека передбачає до!

сягнення стану технічно надійного, стабільного, еконо!

мічно ефективного та екологічно безпечного забезпечен!

ня енергетичними ресурсами економіки і соціальної сфе!

ри держави [2].

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо роз!

рахунку рівня економічної безпеки України енергетич!

на безпека визначається як "стан економіки, що сприяє

ефективному використанню енергетичних ресурсів краї!

ни, наявності на енергетичному ринку достатньої

кількості виробників та постачальників енергії, а також
доступності, диференційованості та екологічності енер!

гетичних ресурсів". У цьому документі при розрахунку

інтегрального індексу економічної безпеки оперують

дев'ятьма середньозваженими субіндексами (складови!

ми економічної безпеки), до яких віднесені: виробнича

безпека, демографічна безпека, енергетична безпека,

зовнішньоекономічна безпека, інвестиційно!інноваційна

безпека, макроекономічна безпека, продовольча безпе!

ка, соціальна безпека, фінансова безпека [3].

За визначенням Міжнародного енергетично агент!

ства енергетична безпека — це безперервний доступ до

енергетичних ресурсів по доступній ціні [7].

На думку науковців, предметом дослідження яких є

закономірності розвитку енергетичної сфери, під енер!

гетичною безпекою України слід розуміти спроможність

держави забезпечити ефективне використання власної

паливно!енергетичної бази, здійснити оптимальну дивер!

сифікацію джерел і шляхів постачання в Україну енер!

гоносіїв для забезпечення життєдіяльності населення та

функціонування національної економіки у режимі зви!

чайного, надзвичайного та воєнного стану, попередити

різкі цінові коливання на паливно!енергетичні ресурси

або ж створити умови для безболісної адаптації націо!

нальної економіки до нових цін на ці ресурси [4].

М. Земляний лаконічно визначає, що "енергетична

безпека країни — стан її захищеності від загроз енер!

гетичного характеру" [5]. Більш широко формулює

Є. Сухін: енергетична безпека — це "спроможність дер!

жави забезпечити максимально надійне, технічно без!

печне, екологічно прийнятне та обгрунтовано достатнє

енергозабезпечення економіки й населення, а також га!

рантоване забезпечення можливостей керівництва дер!

жави у формуванні і здійсненні політики захисту націо!

нальних інтересів у сфері енергетики без надмірного зов!

нішнього та внутрішнього тиску в сучасних та прогнозо!

ваних умовах" [6].

Таким чином, огляд законодавчої бази та наукових

джерел дає підстави стверджувати, що енергетична без!

пека є невід'ємною складовою економічної безпеки, а

тому дослідження цих понять має відбуватися у тісному

взаємозв'язку.

Досягнення енергетичної безпеки неможливе без ви!

явлення чинників, дія яких може негативно позначитися

на розвиткові паливно!енергетичного комплексу. У сьо!

годнішній геополітичній ситуації забезпечення енергетич!

ної безпеки стає важливим, якщо не головним, питан!

ням суверенітету держави, Так, згідно із "Стратегією на!

ціональної безпеки України" від 26.05.2015 р., однією

із актуальних загроз національній безпеці України

визначено "дії по блокуванню зусиль України щодо про!

тидії монополізації стратегічних галузей національної

економіки російським капіталом, щодо позбавлення за!

лежності від монопольних постачань критичної сирови!

ни, насамперед енергетичних ресурсів" [8].

У консенсус!прогнозі "Перспективи розвитку Украї!

ни" (періодичному виданні Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України, підготовленому департамен!

том економічної стратегії та макроекономічного прогно!

зування за сприяння Програми Розвитку Організації

Об'єднаних Націй у рамках Проекту "Прискорення

прогресу в досягненні Цілей Розвитку Тисячоліття в

Україні") загострення дефіциту енергетичних ресурсів в

країні визнано одним із найбільших внутрішніх ризиків

на 2015—2017 року [9].

Окрім зазначених загроз національній безпеці, які

виникають через уразливість енергетичного сектору, ви!

діляють й інші загрози енергетичній безпеці України.

Ними, зокрема, є:

— надмірна залежність від імпорту енергоносіїв;
— недостатній рівень диверсифікації джерел поста!

чання енергоносіїв та технологій;
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— обмежене використання власного енергетичного

потенціалу й нових технологій;

— низька ефективність використання палива та

енергії;

— спотворення ринкових механізмів в енергетично!

му секторі;

— криміналізація та корумпованість енергетичної

сфери;

— недієва політика енергоефективності та енерго!

забезпечення.

Проблема забезпечення енергетичної безпеки Ук!

раїни постійно перебуває в полі зору державних струк!

тур. На користь цього свідчить затвердження Кабінетом

Міністрів України 24.07.2013 р. оновленої редакцію

Енергетичної стратегії України на період до 2030 р. Су!

часне прочитання стратегії дозволяє сформулювати на!

ступне: документ спрямований на вирішення проблем

енергетичної безпеки в умовах виживання держави за

обставин зовнішньої агресії із застосуванням як зброй!

них сил, так і невійськових впливів. Стратегія пропонує

механізми трансформаційного характеру на період до

2020 р. та визначає стратегічні орієнтири розвитку до

2035 р. В ній визначено головну мету розвитку енерге!

тики України на період до 2020 р. — забезпечення енер!

гетичної безпеки і перехід до енергоефективного та

енергоощадливого використання і споживання енерго!

ресурсів із впровадженням інноваційних технологій [2].

Пріоритетами забезпечення енергетичної безпеки

України названо:

— реформування енергетичних ринків, забезпечен!

ня прозорості господарської діяльності, конкуренції на

цих ринках та їх демонополізація, інтеграція енергетич!

ного сектору України до енергетичних ринків ЄС та сис!

теми європейської енергетичної безпеки;

— підвищення енергетичної ефективності та забез!

печення енергозбереження;

— диверсифікація джерел і маршрутів енергопос!

тачання, подолання залежності від Росії у постачанні

енергетичних ресурсів і технологій, розвиток відновлю!

ваної та ядерної енергетики з урахуванням пріоритет!

ності завдань екологічної, ядерної та радіаційної безпе!

ки;
— створення умов для надійного енергозабезпечен!

ня та транзиту енергоресурсів територією України, за!

хищеності енергетичної інфраструктури від терористич!

ної загрози;

— формування системи енергозабезпечення націо!

нальної економіки і суспільства в особливий період;

— досягнення високого рівня енергетичної безпе!

ки, диверсифікація джерел постачання енергоносіїв,

збільшення обсягу їх власного видобутку, підвищення

ефективності використання енергоносіїв, впроваджен!

ня енерго! та ресурсозберігаючих технологій [2].

До основних індикаторів енергетичної безпеки в ук!

раїнській законодавчій базі відносять такі:

1. Частку власних джерел у балансі паливно!енер!

гетичних ресурсів держави.

2. Рівень імпортної залежності за домінуючим ресур!

сом у загальному постачанні первинної енергії.

3. Частку імпорту палива з однієї країни (компанії) у

загальному обсязі його імпорту.

4. Зношеність основних виробничих фондів

підприємств паливно!енергетичного комплексу.

5. Енергоємність ВВП.

6. Відношення інвестицій у підприємства паливно!

енергетичного комплексу до валового внутрішнього про!

дукту.

7. Запаси природного газу.

8. Запаси кам'яного вугілля.

9. Частку відновлювальних джерел у загальному по!

стачанні первинної енергії.

10. Частку втрат при транспортуванні та розподіленні

енергії [3].

Автором статті проаналізовано п'ять із десяти основ!

них індикаторів рівня енергетичної безпеки у динаміці

за період з 2010 по 2014 роки (табл. 1). Для проведення

розрахунків використовувались дані із звітів Державної

служби статистики України та Міністерства енергетики

та вугільної промисловості України [3;11—12].

Одним із найвагоміших факторів забезпечення енер!

гетичної безпеки є частка власних джерел у балансі па!

ливно!енергетичних ресурсів держави, яка розрахо!

вується як відношення різниці загального постачання

первинної енергії та імпорту до загального постачання

первинної енергії. За досліджуваний період часу показ!

ник не був оптимальним, а коливався в межах незадо!

вільних та критичних значень. Проте саме цей показник

характеризує самодостатність країни та енергетичну не!

залежність, а відтак є основою національної безпеки.

Варто відзначити, що, згідно з даними Додатку 1, у
2015 р. імпорт основного енергетичного ресурсу (газу)

скоротився порівняно із 2014 р. на 15%. На жаль, це ско!

П
ер
іо
д 

 
Частка власних 
джерел у балансі 

паливно-
енергетичних 

ресурсів держави, 
% 

Рівень імпортної 
залежності за 
домінуючим 
ресурсом у 
загальному 
постачанні 

первинної енергії, 
% 

Частка 
відновлювальних 

джерел у 
загальному 
постачанні 
первинної 
енергії, % 

Частка втрат при 
транспортуванні 
та розподіленні 

енергії, % 

Відношення 
інвестицій у 
підприємства 
паливно-

енергетичного 
комплексу до 
валового 

внутрішнього 
продукту, % 

  

Критичне значення показника 
40% 60% 2% 2% 0,50% 

Незадовільне значення показника
60% 50% 3,50% 1,60% 2% 

Оптимальне значення показника
80-100% 30% 6% 1,10% 2,5-3,5% 

2010 61,26% 53,51% 1,97% 2,72%   
2011 54,08% 77,24% 1,99% 2,84% 1,51% 
2012 62,02% 61,81% 2,02% 2,79% 1,94% 
2013 54,08% 77,24% 1,99% 2,84% 2,27% 
2014 67,41% 47,05% 2,65% 3,17% 1,44% 

Таблиця 1. Показники рівня енергетичної безпеки України
за період 2010—2014 рр.
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рочення обумовлене не збільшенням власного видобут!

ку, а скороченням виробництва електроенергії. За да!

ними Міністерства енергетики та вугільної промисло!

вості, Україна має потенціал щодо збільшення власного

видобутку газу до 50%, а саме до рівня 29 000 млн м3 у

2020 році, що дало б можливість гарантувати енергетич!

ну ресурсну незалежність.

Другим важливим індикатором енергетичної безпе!

ки є показник рівня імпортної залежності за доміную!

чим ресурсом у загальному постачанні первинної енергії.

Він розрахований як відношення імпорту за домінуючим

ресурсом у постачанні первинної енергії до загального

первинного постачання за домінуючим ресурсом у по!

стачанні первинної енергії. Цей показник тісно корелює

із попереднім індикатором і впродовж 2011—2013 рр.

також перебував у критичному стані. Позитивна динамі!

ка та переміщення в зону задовільного значення відбу!

лися, починаючи з 2014 р.

Питання зниження енергозалежності частково може

бути вирішене через формування ефективної програми

енергозбереження та розвитку альтернативної енерге!

тики в Україні. Згідно зі згаданою вище Енергетичною

стратегією до 2030 р., частку альтернативної енергети!

ки на загальному енергобалансі країни буде доведено

до 20 %. Основними напрямами відновлюваної енерге!

тики в Україні є: вітроенергетика, сонячна енергетика,

біоенергетика, гідроенергетика. Частка відновлюваль!

них джерел у загальному постачанні первинної енергії

розраховується за формулою: (постачання гідроенергії,

тис. тонн нафтового еквіваленту + постачання вітрової,

сонячної енергії, тис. тонн нафтового еквіваленту + по!

стачання біопалива та відходів, тис. тонн нафтового ек!

віваленту) / загальне постачання первинної енергії, тис.

тонн нафтового еквіваленту. Цей показник також пере!

буває у критичному стані, його позитивна динаміка спо!

стерігалася лише у 2014 р. На жаль, така динаміка була

обумовлена скороченням загального постачання елект!

ричної енергії у 2014 р. на 9%, тоді як постачання гідро!

енергії, енергії вітру та постачання біопалива та відходів

скоротилося на 11,6% від 2013 р.

Особливої уваги заслуговує показник втрат при

транспортуванні та розподіленні енергії, адже він не

лише дає інформацію про ефективність та економічність

енергетичної системи, а й напряму впливає на добробут

населення, оскільки втрати при транспортуванні закла!

даються у тарифи для кінцевих споживачів. Частка втрат

при транспортуванні та розподіленні енергії визначаєть!

ся як відношення втрат при транспортуванні та розподі!

ленні енергії до загального постачання первинної енергії.

Даний показник викликає хвилювання, адже перманен!

тно він знаходиться у критичній зоні, окрім того просте!

жується його негативна динаміка.

Відношення інвестицій у підприємства паливно!енер!

гетичного комплексу до валового внутрішнього продук!

ту розраховується як відношення капітальних інвестиції

за видом економічної діяльності "Виробництво та роз!

поділення електроенергії, газу та води" до ВВП. За пе!

ріод 2011—2014 рр. і цей показник перебуває в незадо!

вільному стані. Проте, враховуючи, що основним дже!

релом для інвестицій у підприємства паливно!енергетич!

ного комплексу залишаються власні кошти, за певної по!

даткової підтримки держави даний показник може бути

скоригований у позитивному напрямі та не викликати

надмірної тривоги.

Отже, першочерговими заходами, здатними гаран!

тувати енергетичну безпеку країни, є заходи, що спря!

мовані на: енергозбереження і технічне переоснащен!

ня виробництва; посилення обліку та контролю за

енергоспоживанням в усіх галузях виробництва; впро!

вадження енергозберігаючих технологій; здійснення

структурної перебудови економіки шляхом зменшен!

ня частки енергоємних галузей виробництва; викори!

стання нетрадиційних та відновлювальних джерел

енергії.

Важливою складовою енергетичної безпеки може

стати також фінансування геологорозвідувальних робіт,

що є необхідною передумовою збільшення рівня забез!

печення України власними нафтою і газом.

ВИСНОВКИ
Енергетична безпека, будучи однією з найважливі!

ших складових економічної безпеки, здатна забезпечи!

ти сталий розвиток економіки України. Головними на!

прямами розв'язання цієї проблеми є: зниження енерге!

тичної залежності, підвищення енергетичної ефектив!

ності, забезпечення охорони довкілля та соціальної ста!

більності. Без зміни структури вітчизняного виробницт!

ва та впровадження енергозберігаючих технологій Ук!

раїна й надалі залежатиме від імпорту нафти й газу, втра!

чаючи значні валютні резерви. Важливим державним зав!

данням стає поліпшення системи управління галузями па!

ливно!енергетичного комплексу та процесом енергозбе!

реження.
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