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INVESTING IN WASTE RECYCLING PROJECTS UNDER THE CONDITIONS OF
DECENTRALIZATION: CURRENT STATE AND PRIORITIES

Обгрунтовується необхідність удосконалення інституціонального середовища інвести�
ційного забезпечення поводження з відходами в умовах децентралізації. Проаналізовано
основні тенденції фінансування капітальних інвестицій у поводження з відходами у фак�
тичних та порівняних цінах за 1996—2016 рр., що дало можливість виявити відсутність
проривних позитивних зрушень у динаміці реальної величини інвестиційного забезпечен�
ня індустрії утворення, накопичення, переробки, спалювання та захоронення відходів.
Встановлено, що в динаміці видатків Зведеного бюджету України та місцевих бюджетів на
утилізацію відходів у 2007—2017 рр. не спостерігається висхідного тренду, що вимагає
формування сучасного інституціонального підгрунтя участі держави та територіальних гро�
мад у реалізації проектів переробки побутового сміття та відходів промислового і сільсько�
господарського виробництва. Обгрунтовано, що вагомим каталізатором нарощення об�
сягів інвестицій в поводження з відходами стане внесення змін в Закон України "Про дер�
жавно�приватне партнерство", які розширять можливості територіальних громад стосов�
но залучення приватних підприємницьких структур до інвестування проектів утилізації
побутових та промислових відходів.

The necessity of improving the institutional environment of investment provision for waste
management under the conditions of decentralization has been substantiated. The main trends
of financing of capital investments in waste management in actual and compared prices for
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Ситуація, яка сьогодні склалася в сфері поводжен�

ня з відходами, обумовлена значною мірою політикою

українських урядів ще з середини 90�х років минулого

століття, коли населення намагалися переконати в тому,

що залучення значних фінансових ресурсів для вирішен�

ня екологічних проблем, зокрема наведення порядку з

відходами, — це прерогатива багатих країн.

Відходи утворюються як у більшості видів еконо�

мічної діяльності, зокрема галузей матеріального вироб�

ництва, так і в секторі домогосподарств. Визначальни�

ми факторами утворення і накопичення значного, а іноді

надмірного обсягу відходів в названих секторах є збе�

реження застарілих технологій переробки природної си�

ровини та інших матеріальних ресурсів, відсутність мо�

більних систем складування, сортування та утилізації

промислових і побутових відходів [2, с. 175].

В українській економіці вагома роль належить ре�

сурсоємним виробництвам, матеріальна база і техноло�

гічний рівень яких сформувалися ще в 50—60 роки ми�

нулого століття. Тому не дивно, що виготовлення гото�

вої продукції в більшості галузей матеріального вироб�

ництва супроводжується утворенням значних обсягів

промислових відходів. Зокрема не впорядкованою за�

лишається система поводження з твердими промисло�

вими відходами, які утворюються в різних галузях до�

бувної та переробної промисловості. Більше того, окре�

мі галузі промислової сфери на порядок знизили обся�

ги виробництва, а деякі підприємства взагалі припини�

ли своє існування, але це так і не вирішило проблему

відходів в цих галузях. Яскравим прикладом чого є хво�

стосховища колись промислового монстра — підпри�

ємств хімічної індустрії.

1996—2016 have been analysed, which made it  possible to reveal the absence of
groundbreaking positive changes in the dynamics of the real value of investment support for
the industry of generation, accumulation, processing, incineration and burial of waste. It has
been established there is no rising trend in the dynamics of expenditures of the Consolidated
Budget of Ukraine and local budgets for waste utilization in 2007—2017, which requires the
formation of a modern institutional basis for the participation of the state and territorial
communities in the implementation of projects for the processing of household waste as well
as industrial and agricultural waste. It has been substantiated that amendments to the Law of
Ukraine "On Public�Private Partnership" will facilitate the increase of investments in waste
management that will expand the possibilities of territorial communities in attracting private
entrepreneurial structures to invest in household and industrial waste utilization projects.

Ключові слова: інвестування, відходи, децентралізація, місцеві бюджети, територіальні громади, ути�

лізація.

Key words: investment, waste, decentralization, local budgets, territorial communities, recycling.

Надмірне накопичення відходів особливо на урба�

нізованих територіях несе значні ризики стосовно по�

дальшого погіршення стану довкілля в цілому та умов

життєдіяльності населення. Вирішення проблеми фор�

мування сучасної індустрії поводження з відходами ста�

не можливим за умови суттєвого зростання інвестицій�

них вкладень у модернізацію, реконструкцію та будів�

ництво сучасних полігонів побутових та промислових

відходів.

Тому першочергового значення набуває формуван�

ня сучасного інституціонального підгрунтя інвестуван�

ня проектів переробки відходів, що сприятиме зменшен�

ню техногенного навантаження на довкілля через підви�

щення рівня утилізації побутового сміття та промисло�

вих відходів, створення сучасної індустрії захоронення

та спалення відходів, будівництво нових полігонів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Утворення і використання побутових та промисло�

вих відходів вже декілька десятиліть є об'єктом вивчен�

ня економіки природокористування. Якщо раніше фор�

мування систем поводження з відходами розглядалося

в контексті забезпечення екологічної безпеки та ресур�

созбереження [4; 7], то в останні роки використання

відходів розглядається також через призму використан�

ня альтернативних джерел енергетичного забезпечен�

ня, зокрема стосовно виробництва твердого та газопо�

дібного біопалива [3]. Проблема модернізації вітчизня�

ної системи поводження з відходами також актуалізу�

валась у зв'язку з необхідністю імплементації природо�

охоронних директив Європейського Союзу.

Значна кількість українських вчених однією з основ�

них передумов ефективного поводження з відходами

розглядає налагодження індустрії їх переробки, що ви�

магає формування сучасного інституціонального
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підгрунтя диверсифікації джерел інвестування проектів

утилізації побутового сміття та відходів промислового,

сільськогосподарського і лісогосподарського вироб�

ництва [1; 5; 6]. Однак сучасна практика інвестиційного

забезпечення переробки відходів свідчить про те, що

проекти вторинного ресурсокористування не отримали

належного поширення, що призводить до надмірного

накопичення відходів, а це вимагає розширення інсти�

туціонального коридору для залучення вітчизняних та

іноземних інвестицій у сферу поводження з відходами.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою публікації є обгрунтування пропозицій сто�

совно формування сучасного інституціонального під�

грунтя залучення інвестицій у проекти переробки від�

ходів в умовах децентралізації, зокрема в переробку

деревних відходів, на основі аналізу основних тенденцій

фінансування капітальних інвестицій у поводження з

відходами, а також динаміки видатків Зведеного бюд�

жету України та місцевих бюджетів на утилізацію

відходів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На 01.01.2017 року загальний обсяг накопичених

в Україні відходів за всіма класами небезпеки склав

12,3 млрд т. У 2016 році утворилося 295,8 млн т

відходів, що на 130,1 млн т (30,5%) менше, ніж у

2010 році. Але причина зменшення обсягів утворення

відходів не в масовому впровадженні ресурсозберіга�

ючих технологій, а в зниженні рівня завантаженості по�

тужностей в промисловому виробництві внаслідок еко�

номічної кризи. Зменшення обсягів утворення відходів

почалося ще з 2014 року, що пов'язано також з тим, що

не представляється можливим врахувати відходи на тим�

часово окупованих територіях Донецької та Луганської

областей і в анексованому Криму.

Більше того, в останні десятиліття збільшилося на�

вантаження на полігони розміщення відходів і з'явила�

ся велика кількість стихійних звалищ побутових відхо�

дів, які стали невід'ємною частиною урбанізованих те�

риторій. Сміттєзвалища з кожним роком набувають все

більш загрозливих масштабів, а населені пункти почи�

нають задихатися від нестерпного смороду. Нагадаємо,

що в секторі домогосподарств у 2016 року утворилося

6,3 млн т відходів, що становить 2,1% від загального

обсягу утворених відходів.

Інструменти фіскального впливу на підприємства, які

генерували і генерують основну масу відходів, у формі

спочатку збору, а потім і екологічного податку за роз�

міщення відходів та штрафів за порушення природоохо�

ронного законодавства спрацьовують з надзвичайно

низьким рівнем ефективності.

Ставки плати за розміщення відходів, у тому числі

тих, які відзначаються підвищеним рівнем небезпеки для

навколишнього середовища і здоров'я людей, для ба�

гатьох суб'єктів промислового виробництва, в першу

чергу тих, які входять у вертикально інтегровані

підприємницькі об'єднання, не є дієвим стимулом до

формування сучасних систем розміщення та утилізації

відпрацьованих матеріальних ресурсів. Їм вигідніше зап�

латити символічний розмір екологічного податку за

розміщення відходів і далі продовжувати працювати в

традиційному для українських реалій режимі, ніж інве�

стувати проекти ресурсозбереження та впровадження

безвідходних технологій [3].

Неналежне врахування проблем поводження з

відходами було характерною рисою діяльності всіх

урядів України. Трагедія на Грибовицькому сміттєзва�

лищі (поблизу Львова) у 2016 році змусила громад�

ськість і владу по�іншому подивитись й заговорити про

цю проблему, особливо поблизу великих міст. Хоча

владі більшості обласних центрів і великих міст ще 10—

15 років тому іноземні підприємці пропонували проек�

ти утилізації відходів на переповнених (уже тоді) сміт�

тєзвалищах.

Але через тотальну практику "відкатів" у виконавчій

вертикалі української влади й особливо місцевого са�

моврядування мери міст і представники контролюючих

органів в екологічній сфері були не проти одержати ла�

сий шматок від іноземних бізнесменів за "відкриття

шлюзів" для запуску проектів із утилізації відходів, що

в результаті відлякало потенційних інвесторів. Примітно

те, що привабливі пропозиції від зарубіжних партнерів

щодо утилізації відходів надходили в умовах підйому

світової і національної економіки, а це спрощувало про�

блему пошуку ринків збуту для продукції, виготовленої

з вторинної сировини.

На чолі профільного міністерства спочатку стояли

керівники�політики, які вирішували більш насущні для

своїх політичних сил проблеми, ніж проблеми наведен�

ня ладу в галузі поводження з відходами, а потім пред�

ставники наближених до владного істеблішменту бізнес�

еліт. Останні використовували посаду міністра екології

і природних ресурсів як можливість втиснутися в індус�

трію видобутку викопних вуглеводнів через вигідну для

себе і своїх покровителів видачу дозволів на користу�

вання надрами для видобування корисних копалин. Це

ще більше посилило проблему поводження з відхода�

ми у зв'язку з відсутністю необхідного комплексу анти�

кризових заходів.

Тому і вийшло так, що наведені вище інституціо�

нальні пастки в формуванні та реалізації національ�

ної екологічної політики в цілому і в розвитку

індустрії поводження з відходами зокрема в один

момент отримали небувале загострення. Оскільки

збіглися з досягненням національною економікою

дна кризи, що багато в чому і спровокувало Грибо�

вицьку трагедію і з часом загострило пристрасті на�

вколо затаврованої центральною владою львівської

сміттєвої кризи.

Трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі стала

маркером, який продемонстрував відсутність належної

державної політики в сфері поводження з відходами.

Роками завуальована (для тих, хто не змушений жити

поблизу полігонів побутових відходів) проблема поста�

ла перед усім українським народом. Рецидив львівської

трагедії можливий і в інших регіонах.

Реакція центральної влади на львівську сміттєву

кризу для експертного середовища не стала неспо�

діванкою, оскільки виникла можливість "повісити"

багаторічну бездіяльність у сфері поводження з

відходами на конкретні персоналії. Занепокоєння вик�

ликає те, що представники муніципалітетів інших ве�
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ликих міст не упустили момент, щоб кинути жменю

звинувачень у бік муніципальної влади Львова. Хоча

у них самих ситуація в сфері поводження з відходами

не краща, можливо масштаби інші. Відсутність належ�

ного корпоративізму між градоначальниками великих

міст у питаннях спільної екологічної відповідальності

у сфері поводження з відходами — відображення

того, що екологічні проблеми в Україні носять не точ�

ковий або системний, а світоглядний характер. І тут

черговими відписками відповідних міністерств і

відомств вже не обійтися. Потрібен кардинальний

перегляд фундаментальних основ політики поводжен�

ня з відходами [3].

І не дивно, що вирішення проблеми поводження з

відходами в загальнонаціональному масштабі сьо�

годні стало критерієм професійної придатності вищої

ланки управлінської природоохоронної вертикалі і

органів місцевого самоврядування в частині форму�

вання сприятливого навколишнього середовища для

життя українських громадян. Оскільки наведення по�

рядку в сфері поводження з відходами є необхідною

умовою зростання інвестиційної привабливості націо�

нальної економіки в цілому і господарських комп�

лексів територіальних утворень базового рівня зок�

рема.

Одним з ефективних шляхів раціонального викори�

стання відходів є їх утилізація (переробка відходів з

метою раціонального використання). Проблема утилі�

зації відходів протягом багатьох років не отримувала

необхідного вирішення як внаслідок індиферентності

центральної влади в питаннях реалізації низькодоход�

них, але значущих в екологічному плані проектів, так і

через перманентні спроби місцевого самоврядування

відтермінувати вирішення екологічних проблем урбані�

зованих територій на невизначений термін. В умовах

перерозподілу найбільш ліквідних комунальних активів

місцевій владі було не до вирішення проблем побудови

сучасної системи поводження з відходами. В результаті

в 2016 році обсяг утворення відходів становив, як уже

говорилося, близько 295,8 млн т, а утилізовано було

всього 84,6 млн т.

Занепокоєння викликає той факт, що влада постійно

акцентує увагу на тому, що має місце збільшення фак�

тичних обсягів капітальних інвестицій, в тому числі і

бюджетного фінансування витрат на охорону навколиш�

нього природного середовища, в тому числі і на утилі�

зацію відходів. Хоча в порівнянних цінах в останні роки

спостерігається порівняно з попередніми роками змен�

шення реальних обсягів фінансування природоохорон�

них заходів.

Висхідна тенденція в динаміці номінального обсягу

капітальних інвестицій у поводження з відходами в

1996—2016 рр. загалом має місце. Так, 1996 р. цей

показник становив 77 млн грн, 2011 р. — 1187 млн,

2015 р. — 737 млн, а 2016 р. виріс до 2209 млн грн (рис.

1). Однак це зростання — лише номінальний обсяг кап�

італьних інвестицій в поводження з відходами. Динамі�

ка реального інвестування не демонструє значних темпів

зростання. Капітальні інвестиції в поводження з відхо�

дами в цінах на початок 1996 р. (розраховувалися шля�

хом ділення номінального обсягу за відповідний рік на

кумулятивний індекс цін виробників промислової про�

дукції) у 2016 р. порівняно з 1996 р. збільшилися тільки

в 1,5 разу. Порівняно з 2011 р. цей показник навіть зни�

зився на 23%.

Питома вага капітальних інвестицій у поводження з

відходами в загальному обсязі капітальних природоохо�

ронних інвестицій коливалася в межах 2,8—18,4%. Її

зростання у 2016 р. порівняно з 2012—2015 рр. пов'я�

зане з необхідністю збільшити критичний розмір капі�

тальних вкладень у зв'язку з поглибленням "сміттєвої"

кризи. Відсутність проривних позитивних зрушень у за�
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Рис. 1. Капітальні інвестиції в поводження з відходами

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.
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лученні капітальних інвестицій у поводження з відхода�

ми пов'язана з несформованістю механізму стимулю�

вання комунальної влади до нарощування інвестицій�

них вливань у цю індустрію.

Здавалося б, львівська "сміттєва" трагедія 2016�

го стане передумовою/стимулом для реального збіль�

шення державних і муніципальних витрат на утиліза�

цію відходів 2017 р. Але цього не сталося. За 2007—

2017 рр. спостерігалося кілька фаз зменшення ви�

датків Зведеного бюджету України (витрати держав�

ного та місцевих бюджетів) на утилізацію відходів.

Зокрема 2009�го порівняно з 2008 р. обсяги бюджет�

ного фінансування зменшилися на 186,8 млн грн, 2010 р.

— на 248,7 млн грн.

З огляду на той факт, що майже по всій Україні

має місце перевищення допустимих норм розміщен�
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Рис. 2. Видатки Зведеного бюджету України на утилізацію відходів

Джерело: розраховано за даними Державної казначейської служби України.
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Рис. 3. Видатки місцевих бюджетів на утилізацію відходів

Джерело: розраховано за даними Державної казначейської служби України.
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ня відходів на діючих полігонах, істотне скорочення

витрат центральних і місцевих фінансових фондів на

їх утилізацію ще більше посилює проблему належно�

го поводження з відходами. В кінцевому підсумку це

тільки посилює негативний вплив побутових і промис�

лових відходів на навколишнє природне середовище

і підвищує ймовірність виникнення техногенних

аварій.

У 2016—2017 рр. видатки зведеного бюджету на

утилізацію відходів порівняно з 2012 р. скоротилися на

218,2 і 49 млн грн відповідно. Максимально витрати

бюджетів усіх рівнів на утилізацію відходів було скоро�

чено в 2013—2014 рр., що пов'язано з політичною не�

стабільністю в країні та звуженням бюджетних можли�

востей у фінансуванні природоохоронних заходів (рис.

2).

Попри те, що 2017 р. порівняно з 2016 р. видатки

зведеного бюджету на утилізацію відходів збільшили�

ся на 169,2 млн грн, істотного реального зростання цьо�

го виду витрат не відбулося (про що свідчить динаміка

видатків зведеного бюджету на утилізацію відходів у по�

рівнянних цінах на початок 2007 р.).

Номінальний обсяг витрат на утилізацію відходів

збільшився 2017 р. порівняно з 2016 р. за рахунок як

державного, так і місцевих бюджетів. Для першого зро�

стання становило 69,5 млн грн, для других — 99,9 млн

грн. При цьому структура видатків зведеного бюджету

на утилізацію відходів недосконала. Питома вага місце�

вих бюджетів у загальних бюджетних витратах у 2007—

2017 рр. коливалася в діапазоні 11,6—35,5%. Але деякі

позитивні зрушення в цьому напрямі вже відбуваються.

2017 р. порівняно з 2014—2016 рр. відбулося зни�

ження питомої ваги державного бюджету та, відповід�

но, зростання питомої ваги місцевих бюджетів у струк�

турі витрат Зведеного бюджету України на утилізацію

відходів.

Так, у 2017 році питома вага місцевих бюджетів у

структурі видатків Зведеного бюджету України зросла

до 34,3%. У 2015 і 2016 рр. вона становила відповідно

17,2% і 26,7%. У 2017 році порівняно з 2007 роком но�

мінальні витрати місцевих бюджетів на утилізацію

відходів збільшилися на 186,2 млн грн. У реальному ви�

раженні (у порівнянних цінах 2006 року) вони зменши�

лися (рис. 3).

Аналіз динаміки витрат державного та місцевих

бюджетів на утилізацію відходів свідчить про перма�

нентне звуження інвестиційної участі держави й терито�

ріальних громад у процесах ефективного поводження

з відходами. Виходячи з потреби в інвестиційних ре�

сурсах для розвитку індустрії утилізації відходів, вит�

рати, профінансовані за рахунок державного та місце�

вих бюджетів, мають доповнюватися значними обся�

гами як вітчизняних, так і іноземних приватних інвес�

тицій.

Більше того, нарощування обсягів утилізації від�

ходів здешевить енергоресурси для населення, оскіль�

ки домогосподарства в нинішніх умовах змушені терпі�

ти збитки від перманентного подорожчання природно�

го газу. Альтернативою могло б виступити виробницт�

во більш дешевого біогазу як джерела виробництва теп�

лової енергії. Але вища ланка української влади, "зрос�

лася" з енергетичними олігархами, що звикли отриму�

вати надприбутки від газового бізнесу, і не зацікавлені

в збільшенні виробництва біогазу на основі переробки

сміття та відходів промислового, сільськогосподарсь�

кого і лісогосподарського виробництва.

Сьогодні значним ресурсом для виробництва біо�

газу виступають фільтраційні поля великих міст і

підприємств, а також звалища сміття. В окремих ви�

падках на великих звалищах виробництво біогазу

відбувається стихійно. При покритті звалища полімер�

ним матеріалом і установки системи трубопроводів для

відбору метану (біогазу) створюється надійне джере�

ло виробництва енергії. Прецедент використання та�

ких технологій мав місце в країнах Балтії ще в 90�х

роках минулого століття.

Для формування сучасної індустрії виробництва біо�

газу потрібно налагодити виготовлення біогенераторів
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Рис. 4. Динаміка утворення, утилізації та спалення деревних відходів в Україні

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.
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(генераторів біогазу) або організувати їх закупівлю за

кордоном і сформувати систему продукування бактерій

для виробництва метану. Тут потрібна потужна під�

тримка держави і міжнародних організацій, оскільки на�

фтові і газові олігархи однозначно будуть саботувати

запуск масштабних проектів з виробництва біогазу з

відходів, боячись, що збільшення виробництва біогазу

з часом дозволить зменшити потребу у викопних вугле�

воднях.

Потенціал виробництва енергоресурсів на основі

утилізації відходів в останні роки тільки збільшився.

Структурні зрушення в національному господарстві

сприяли зростанню обсягу відходів сільськогоспо�

дарського виробництва. Це пов'язано з тим, що агро�

бізнес є чи не єдиними видом виробничої діяльності,

що демонструє зростання. Це зумовлено також зі

збільшенням рівня концентрації сільськогосподарсь�

кого виробництва за рахунок зміцнення позицій вер�

тикально інтегрованих підприємницьких об'єднань хол�

дингового типу, а також посиленням енергетичної спря�

мованості рослинництва (збільшення посівних площ

сільськогосподарських культур енергетичної спрямо�

ваності).

У 2016 році у сільському, лісовому і рибному госпо�

дарстві утворилося 8,7 млн т відходів. Що стосується

сільського та лісового господарства, то відомо про теп�

лотворну здатність багатьох видів твердих органічних

відходів (сільськогосподарських і лісосічних відходів,

відходів деревообробки та ін.), які можуть спалювати�

ся з подальшою рекуперацією частини енергії. Набага�

то ефективніше піддавати масу відходів процесу гази�

фікації, в результаті якого органічна складова відходів

перетворюється в горючий газ, який має широкий спектр

можливостей щодо подальшого застосування. Однак

рівень утилізації деревних відходів бажає кращого (рис.

4).

Надзвичайно низький обсяг утилізації відходів

був зафіксований в 2014 році — тільки 37,3 тис. т. У

2016 році цей показник дорівнював 58,3 тис. т. У

цілому,  поводження з деревними в ідходами

відрізняється низьким рівнем ефективності як в лісо�

вому господарстві, так і в деревообробній промис�

ловості. Свідченням чого є висхідна тенденція за

період 2010—2016 рр. у динаміці спалених дерев�

них відходів, що збільшує емісію вуглекислого газу

і зменшує ресурсну базу комплексного лісокорис�

тування. Нарощення обсягів виробництва паливних

ресурсів пов'язане зі збільшенням заготівлі та пере�

робки в паливні гранули лісосічних відходів, що ут�

ворюються в місцях проведення суцільних і вибір�

кових рубок, а також відходів, що виникають в

місцях концентрації деревообробного виробництва.

З погіршенням економічної ситуації в країні біль�

шість суб'єктів лісогосподарської та деревообробної

діяльності не мають можливості інвестувати проекти

формування індустріальної бази утилізації деревної

сировини, зокрема купувати щепобійні машини і облад�

нання для виробництва пелет і паливних брикетів. В ре�

зультаті знизилися або взагалі зупинилися роботи з ути�

лізації деревних відходів [3].

З огляду на значні обсяги лісосічних відходів, їх

переробка може стати серйозною передумовою для

зміцнення енергетичної самодостатності окремих адмі�

ністративних районів та територіальних громад багато�

лісних регіонів, зокрема це створить умови для заміни

газових котлів твердопаливними.

Консервація нинішнього стану поводження з дерев�

ними відходами знижує рівень капіталізації лісогоспо�

дарського виробництва, звужує потенціал використан�

ня відновлюваних джерел енергії та поглиблює рівень

депресивності територій, де має місце високий рівень

концентрації лісоресурсного потенціалу.

З огляду на капіталомісткість будівництва додатко�

вих полігонів побутових відходів і розвитку індустрії їх

переробки, актуалізується необхідність кардинальної

перебудови механізму фінансового забезпечення цих

проектів. В умовах обмежених можливостей централь�

них і регіональних фінансових фондів і бюджетів тери�

торіальних громад першорядне значення набуває залу�

чення до реалізації проектів модернізації індустрії по�

водження з відходами приватного бізнесу, в тому числі

іноземних підприємницьких структур, урядів іноземних

держав та міжнародних фінансово�кредитних органі�

зацій.

Існуючий на нині низький рівень інвестиційної при�

вабливості об'єктів природоохоронної інфраструктури

(будівництво нових полігонів побутових відходів, вве�

дення в дію сміттєпереробних заводів, модернізація ка�

налізаційних мереж і т.д.) не має об'єктивних переду�

мов, а обумовлений багато в чому неадекватними діями

національних і регіональних органів державного управ�

ління, а також окремих муніципальних властей. Також

не були вчасно закладені в політику регулювання розм�

іщення відходів перевірені світовою практикою подат�

кові та кредитні преференції, які стимулюють суб'єктів

підприємницької діяльності максимальною мірою забез�

печувати рециклінг відходів виробництва і зводити до

мінімуму потрапляння в навколишнє середовище

шкідливих речовин.

Деструктивний вплив на процеси залучення інвес�

тицій в сферу поводження з відходами зіграла діяльність

Державного агентства екологічних інвестицій України,

яке не провело належну роботу по залученню інозем�

них інвестицій в нашу країну в рамках виконання вимог

міжнародних природоохоронних конвенцій та директив.

З підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

перед нашою країною стоять зобов'язання по апрокси�

мації (наближенню) вітчизняного законодавства до за�

конодавства Європейського Союзу, зокрема шляхом

імплементації директив, що стосуються сфери повод�

ження з відходами. Вдале вирішення такого завдання

відкриє перед Україною нові можливості по залученню

іноземного капіталу в розвиток індустрії поводження з

відходами.

У зв'язку з поглибленням децентралізації в питан�

нях поводження з відходами зростає роль місцевої вла�

ди. Але нарощування фінансових можливостей терито�

ріальних громад в частині реалізації проектів утилізації

відходів у нинішніх умовах економічної рецесії є занад�

то проблематичним при збереженні існуючого інститу�

ціонального середовища функціонування місцевого са�

моврядування. Потрібна трансформація системи відно�

син територіальних громад з суб'єктами підприємниць�

кої діяльності, в тому числі в частині утилізації відходів.
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Суттєвих зрушень щодо збільшення обсягів інвес�

тування утилізації відходів можна досягти в умовах роз�

ширення переліку угод державно�приватного партнер�

ства в сфері поводження з відходами [2]. Йдеться як

про передачу прав тимчасового користування звалища�

ми відходів для їх утилізації, так і про входження тери�

торіальних громад в нестатутні об'єднання з підприєм�

ницькими структурами, які здійснюють діяльність з ути�

лізації промислових і побутових відходів.

Тому прискорення темпів інвестування проектів у

сфері поводження з відходами на рівні регіонів і тери�

торіальних громад пов'язується з удосконаленням за�

конодавства про державно�приватне партнерство. У

нинішній редакції Закону України "Про державно�при�

ватне партнерство" обробка відходів відноситься до

сфери поширення угод між державними (комунальни�

ми) і приватними партнерами, що створює певне інсти�

туціональне підгрунтя для застосування такого роду

угод у практиці поводження з відходами.

При цьому в законодавчому акті відсутня конкрети�

зація можливих форм державно�приватного партнер�

ства щодо розміщення, утилізації, видалення і спалю�

вання відходів, тобто не визначені різні моделі співпраці

територіальних громад з приватними партнерами (ре�

зидентами або нерезидентами), які володіють необхід�

ною матеріально�технічною базою та мають значний

досвід ведення підприємницької діяльності в сфері по�

водження з відходами.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У цілому вирішення проблеми відходів, виходячи з

того, що основна їх частина створюється промислови�

ми і сільськогосподарськими підприємствами, — це важ�

ливе завдання не тільки для сектора державного і мун�

іципального управління, а й для корпоративного секто�

ра. Муніципальний, державний і корпоративний секто�

ри будуть реалізовувати належну політику щодо повод�

ження з відходами за наявності відповідного набору

прямих і непрямих стимулів.

Такими стимулами можуть стати податкові префе�

ренції при імпорті обладнання для сміттєпереробних

заводів, переробки відходів сільськогосподарського і

лісогосподарського виробництва. Важливим фактором

з точки зору стимулювання виробництва енергії з вто�

ринних, у тому числі і поновлюваних джерел, і охорони

екосистем є надання прямої державної допомоги для

утилізації відходів, зокрема для утилізації лісосічних

відходів і відходів деревообробного виробництва. Така

допомога повинна надаватися як лісогосподарським

підприємствам, так і суб'єктам деревообробного під�

приємництва.

Розробка стратегічних напрямків поводження з

відходами повинна базуватися на чіткому розумінні того,

що утворення і накопичення відходів безпосередньо по�

в'язане з діяльністю значної кількості підприємницьких

структур і всіх без винятку домогосподарств, а також

впливає на екологічну обстановку в населених пунктах і

визначає рівень інвестиційної привабливості територій.

Тому формування сучасної індустріальної бази повод�

ження з відходами має бути не тільки важливою складо�

вою державної та регіональної екологічної політики, а

також виступати одним із пріоритетів децентралізації

влади та реформи місцевого самоврядування та відпові�

дно отримати необхідне інституціональне підгрунтя для

збільшення обсягів залучення інвестицій.

Література:

1. Гаркушенко О.М. Регулювання утворення твер�

дих побутових відходів та поводження з ними: необ�

хідність або чинник політичного тиску // Науковий

вісник Ужгородського університету. Серія Економіка.

Вип. 2 (43). — 2014. — С. 215—218.

2. Голян В.А. Экономический механизм природо�

пользования: обращение с отходами // Бізнес Інформ.

2016. — № 10. — С. 174—188.

3. Голян В. Інвестиції в переробку відходів: як по�

долати пасивність влади та бізнесу // Дзеркало тиж�

ня. — 2018. — №13 (359). — С. 9.

4. Губанова О. Р. Теоретико�методологічні засади

формування організаційно�економічного механізму сти�

мулювання вторинного ресурсокористування // Вісник

Одеського державного екологічного університету. —

2012. — Вип. 13. — С. 29—37.

5. Маковецька Ю. Фінансово�економічні важелі за�

безпечення розвитку вторинного ресурсокористування

// Економіст. — 2010. — № 12. — С. 76—78.

6. Міщенко В., Омельяненко Т. Становлення фінан�

сової бази управління відходами в Україні // Еко�

номіст. — 2012. — № 7. — С. 48—51.

7. Міщенко В.С., Виговська Г.П. Організаційно�еко�

номічний механізм поводження з відходами в Україні

та шляхи його вдосконалення: монографія. — К.: Нау�

кова думка, 2009. — 294 с.

References:

1. Harkushenko, O.M. (2014), "Regulation of solid

household waste generation and handling: a necessity or a

factor of political pressure", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho

universytetu, Seriia Ekonomika, vol. 2 (43), pp. 215—218.

2. Holyan, V.A. (2016), "Economic mechanism of

nature management: waste handling", Bіznes Іnform, vol.

10, pp. 174—188.

3. Holyan, V. (2018), "Investments in waste pro�

cessing: how to overcome the do�nothingism of power and

business", Dzerkalo tyzhnia, vol. 13 (359), p. 9.

4. Hubanova, O.R. (2012), "Theoretical and

methodological principles of formation of organizational

and economic mechanism of stimulation of resource

recovery", Visnyk Odeskoho derzhavnoho ekolohichnoho

universytetu, vol. 13, pp. 29—37 [in Ukrainian

5. Makovetska, Yu. (2010), "Financial and economic

leverage to ensure the development of resource recovery",

Ekonomist, vol. 12, pp. 76—78.

6. Mishchenko, V. and Omelianenko, T. (2012),

"Establishment of a financial basis for waste management

in Ukraine", Ekonomist, vol. 7, pp. 48—51.

7. Mishchenko, V.S. and Vyhovska, H.P. (2009),

Orhanizatsiino�ekonomichnyi mekhanizm povodzhennia z

vidkhodamy v Ukraini ta shliakhy yoho vdoskonalennia

[Organizational and economic mechanism of waste

management in Ukraine and ways of its improvement],

Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

Стаття надійшла до редакції 17.04.2018 р.



13

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розвиток та становлення фінансового ринку Украї�

ни є необхідною умовою для сталого функціонування

економіки України. Ефективно функціонуючий страхо�

вий ринок, розвинені небанківські кредитні установи,

пенсійні фонди та інші фінансові установи сприяють ста�

більному та прогнозованому розвитку всіх економічних

процесів у суспільстві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Теоретичні та практичні питання розвитку фінансового

ринку розглядались як у зарубіжній, так і у вітчизняній еко�

номічній науці, зокрема зарубіжними вченими, починаючи

з Д. Кейнса, А. Маршалла, Ф. Хайєка, А. Сміта, Д. Хікса,

Й. Шумпетера, М. Фрідмена та закінчуючи більш сучасни�

ми авторами — Г. Александером, Д. Бейлі, Л. Зінгалесом,

Г. Марковіцем, Е. Сото, Р. Колбом, Ф. Мишкіним, Р. Раджа�

ном, Р. Родрігесом, Д. Стігліцем, Р. Тобіном, В. Шарпом.

Важливим є внесок вітчизняних учених у дослідження

проблем становлення фінансового ринку України. Зокре�

ма формування структури фінансового ринку розглядали

Л. Алексеєнко, В. Базилевич, З. Васильченко, Т. Ковальчук,

В. Корнєєв, В. Левківський, З. Луцишин, І. Лютий, В. Міщен�

ко, О. Мозговий, А. Мороз, С. Науменкова, П. Нікіфоров,

В. Опарін, Ю. Пахомов, О. Плотніков, М. Савлук, А. Федо�

ренко, А. Філіпенко, Н. Шелудько, І.Чугунов та інші.

НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Втім, віддаючи належне вагомим науковим напра�
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основні складові. Розглянуто тенденції розвитку фінансового ринку України в розрізі найваж�
ливіших його сегментів: банківської сфери, страхового ринку, фондового ринку. Окреслено
проблеми розвитку фінансового ринку України та запропоновано шляхи їх вирішення.

This article analyzes theoretical approaches to the concept of "financial market", highlighted its
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татньо цікавим напрямом досліджень є аналіз сучасних

тенденцій розвитку фінансового ринку та перспектив

розвитку інститутів фінансового ринку в Україні, оскіль�

ки сучасні фінансові ринки є складною динамічною си�

стемою, яка постійно зазнає змін і трансформацій.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є аналіз тенденцій розвитку фінан�

сового ринку і його сегментів для встановлення кон�

кретного переліку загроз та обгрунтування напрямів

подальшого розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансовий ринок є найважливішою складовою еко�

номіки країни, від ефективності розвитку якого зале�

жить економічна стабільність країни.

У сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі існує

велика кількість визначень поняття "фінансовий ринок".

Бланк І.А. вважає, що фінансовий ринок є ринком,

на якому об'єктом купівлі�продажу виступають різно�

манітні фінансові інструменти і фінансові послуги [1, с.

128].

Василик О.Д. надає таке визначення фінансового

ринку — це механізм перерозподілу фінансових ре�

сурсів між окремими суб'єктами підприємницької діяль�

ності, державою і населенням, між учасниками бюджет�

ного процесу, деякими міжнародними фінансовими

інститутами [2, с. 29].

На думку В.М. Опаріна, "Фінансовий ринок" — це

сукупність обмінно�перерозподільчих відносин, пов'я�

заних з процесами купівлі�продажу фінансових ре�
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сурсів, необхідних для здійснення виробничої та фінан�

сової діяльності [3, с. 63].

Комаринський Я., Яремчик І. [4] характеризують

фінансовий ринок як ринок позичкових капіталів, а та�

кож визначають його як систему економічних відносин,

які забезпечують: акумуляцію вільних грошових коштів;

перетворення коштів в позичковий капітал; перероз�

поділ капіталу між учасниками процесу відтворення.

Вважаємо, що фінансовий ринок — це найважливі�

ша складова фінансової системи держави, яка може

успішно розвиватися і функціонувати лише в ринкових

умовах. Розвиток фінансового ринку відображає

гнучкість фінансової системи країни та швидкість, з

якою вона може пристосуватися до змін в економічно�

му та політичному житті держави, а також до різноман�

ітних процесів, які відбуваються за її межами. Фінансо�

вий ринок забезпечує свободу руху капіталів та інших

фінансових суб'єктів у світовому масштабі.

Фінансовий ринок виник, як наслідок, у результаті

появи потреби в додатковій формі мобілізації коштів для

фінансового забезпечення розвитку економіки держа�

ви. Тобто можна стверджувати, щоб фінансовий ринок

був досконалий та перспективний для країни потрібно,

щоб він відображав попит і пропозицію фінансових ре�

сурсів і з найменшими витратами [2, с. 60]. Об'єктами

відносин на фінансовому ринку є: цінні папери, фінан�

сові послуги і грошово�кредитні ресурси.

Функціями фінансового ринку є:

— мобілізація тимчасово вільних грошових коштів

через продаж цінних паперів;

— фінансування відтворювального процесу;

— сприяння переливу капіталу між галузями та ком�

паніями;

— підвищення ефективності економіки в цілому.

За видами фінансових активів фінансовий ринок

поділяється на:

— кредитний ринок (ринок банківських позик, по�

зикового капіталу), тобто ринок на якому об'єктом купів�

лі�продажу є вільні кредитні ресурси, обіг яких здійс�

нюється на умовах повернення, строковості, платності

забезпеченості;

— ринок цінних паперів (фондовий ринок), на яко�

му об'єктом купівлі�продажу є усі види цінних паперів

(фондових інструментів), емітованих підприємствами,

державою, різними фінансовими інститутами;

— валютний ринок, на якому об�

'єктом купівлі�продажу є іноземна ва�

люта і фінансові інструменти, які обслу�

говують операції з нею;

— ринок золота та інших дорогоці�

нних металів (срібла, платини тощо), на

якому об'єктом купівлі�продажу є доро�

гоцінні метали;

— ринок фінансових послуг як су�

купність різноманітних форм мобілі�

зації й переміщення фондів фінансових

ресурсів із вільного обігу в сфери інве�

стиційного прикладання (операції орен�

ди, страхування тощо).

Найактивнішими інституційними

учасниками ринку фінансових послуг

України є комерційні банки, страхові

компанії та фондові біржі, так як вони акумулюють най�

більшу питому вагу фінансових ресурсів та прямо впли�

вають на розвиток виробництва в країні, інвестиційний

клімат і добробут населення [5, с. 16].

Домінуючу роль на фінансовому ринку України

відіграє банківська система. Так співвідношення активів

банківських і небанківських фінансових установ в Ук�

раїні складає приблизно 90—93% проти 7—10% на ко�

ристь банків. Але періодичні кризи в Україні приводять

до неможливості зберегти і примножити свої заощад�

ження, як в банківському секторі, так і в інших сегмен�

тах фінансового ринку. Динаміку кількості банків Ук�

раїни за 2012—2017 роки наведено на рисунку 1.

Сьогодні фінансова система України переживає

одну з наймасштабніших криз за часи незалежності, що

відображається на діяльності фінансового ринку краї�

ни. Кількість банківських установ має тенденцію до

зменшення. За останні шість років кількість банків ско�

ротилася більше ніж вдвічі, на 53,4%. Однією з ваго�

мих причин скорочення кількості банків є їх визнання

неплатоспроможними — крім порушення законодав�

ства, що регулює питання запобігання та протидії лега�

лізації доходів, одержаних злочинним шляхом, був не�

достатній рівень їх капіталізації та неспроможність ак�

ціонерів забезпечити належний рівень фінансової

підтримки. Кількість банків з іноземним капіталом та�

кож значно скоротилася — на 26,4%.

Отже, аналіз сучасного стану банківського сектору

української економіки дає можливість виявити декіль�

ка проблем в банківській сфері:

— політична та фінансова нестабільність у країні;

— низька якість банківських активів;

— зниження ліквідності банківських активів;

— низька довіра до банківської системи серед на�

селення;

— недосконала та нестабільна нормативно�право�

ва база в державі;

— висока ступінь вразливості банківської системи

до валютно�курсової політики в країні, що проводиться

НБУ.

 Для зміцнення банківськими установами власних

позицій на фінансовому ринку їм потрібно в першу чер�

гу покращити показники ліквідності, що можна зроби�

ти через взаємодію з іншими фінансовими посередни�

ками, зокрема, зі страховими компаніями (bancassu�
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Рис. 1. Динаміка кількості банків України
за 2012 — 2017 роки, од.

Джерело: побудовано за даними [6].
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rance), торговцями цінними паперами,

через застосування нестандартних схем

роботи з іншими гравцями ринку банкі�

вських послуг та пошук неформальних

підходів у взаємовідносинах із клієнта�

ми, підвищення стандартів надання тра�

диційних банківських послуг, розробку

принципово нових банківських про�

дуктів і послуг, створення позитивного

іміджу банку тощо.

Не менш важливим сегментом рин�

ку фінансових послуг в Україні є ринок

страхування, повноцінне існування яко�

го є важливою умовою не лише для

підвищення добробуту населення, але

й для сталого економічного розвитку

країни. Темпи зростання основних по�

казників, що характеризують сучасний

стан розвитку ринку страхових послуг,

обумовлені насамперед збільшенням обсягів добро�

вільного страхування майна, що становить 80—85% від

усіх страхових премій.

Страховий ринок є надзвичайно складною багато�

рівневою системою, яка складається з низки взаємопо�

в'язаних та взаємообумовлених підсистем таких, як:

страхові продукти, тарифи, організація продажу і фор�

мування попиту, інфраструктура тощо.

Страховий ринок — особлива сфера грошових

відносин, де об'єктом купівлі�продажу виступає специ�

фічна послуга — страховий захист, формується пропо�

зиція і попит на неї [8, с. 73].

Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіта�

лізації серед інших небанківських фінансових ринків.

Загальна кількість страхових компаній станом на

30.06.2017 становила 300, у тому числі страхових ком�

паній зі страхування життя (СК "life") — 36 компаній,

інших видів страхування (СК "non�life") — 264 компанії

[8].

Динаміку зміни кількості страхових компаній на

вітчизняному ринку страхування за 2012—2017 роки на�

ведено на рисунку 2.

Незважаючи на те, що кількість страхових компаній

має тенденцію до зменшення, про ефективність розвит�

ку свідчить обсяг надходжень валових страхових премій

та обсяг чистих страхових премій.

За даними Національної комісії, що здійснює дер�

жавне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

валові страхові премії за 9 місяців 2017 року зросли на

26,4% до 31,4 млрд грн, з яких на фізичних осіб припа�

дає 11,1 млрд грн, що становить 35,4%, на юридичних

осіб — 20,3 млрд грн (64,6%). Отже, чисті страхові

премії за 9 місяців 2017 р. зросли на 6,1% до 20,8 млрд

грн, що становить 66,2% від валових премій.

За ризикового страхування отримано 29,4 млрд грн

премій, що становить 93,6% від загальної суми премій,

а зі страхування життя — 2 млрд грн або 6,4% від за�

гальної суми премій.

Збільшення валових премій спостерігалося майже

за всіма видами страхування: страхування фінансових

ризиків (+ 58,6%) страхування майна (+ 35,2%), стра�

хування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

(+ 57,3%), автострахування (+ 13,6%), страхування

відповідальності (+ 54,6%), страхування вантажів і ба�

гажу (+ 22,6%), медичне страхування (+ 20,2%), стра�

хування від нещасних випадків (+ 51,9%), авіастраху�

вання (+ 55,6%).

Отже, негативно характеризувати тенденцію змен�

шення страховиків є некоректним, оскільки: по�перше,

практика 2004—2007 років, характерною ознакою якої

було підвищення прибутковості страхових компаній за

екстенсивним шляхом, засвідчила той факт, що кіль�

кісне зростання страхового портфеля не призводить до

якісної його зміни. Не виправдовується і ставка на

"ефект масштабу", в результаті чого ефективність діяль�

ності українських страховиків не досягає тієї ефектив�

ності, яку характеризують зарубіжні страхові компанії.

По�друге, на страховому ринку давно вже назріло пи�

тання консолідації страховиків, оскільки концентрація

страхового ринку за надходженнями валових страхо�

вих премій перших 20�ти страховиків, наприклад на

кінець 2016 року, становила по страхуванню "Life" 99%,

а по страхування "non�Life" — 60,3%. Такий стан речей

є характерним не лише для 2016 року, він є властивим

для страхового ринку України впродовж досліджувано�

го періоду

Україна помітно відстає в процесі приведення регу�

лювання страхової діяльності у відповідність до світо�

вих стандартів. По мірі лібералізації український стра�

ховий ринок найближче до національного типу. В про�

цесі лібералізації ринку виділяється ряд етапів, що ве�

дуть від консервативного до відкритого ринку. Відпові�

дно до цієї періодизації Україна сьогодні знаходиться

на стадії обмеженої лібералізації [9, с. 64].

Отже, на сьогодні страховий ринок України знахо�

диться на етапі розвитку та має певні переваги та знач�

ну кількість недоліків: темпи росту страхового ринку

відстають від темпів росту економіки, а його частка в

ВВП країни незначна. Але український страховий ринок

має потужний потенціал для розвитку.

Ринок страхових послуг передбачає самостійну

діяльність його учасників, які знаходяться в умовах кон�

курентоспроможної сфери і будують свої відносини на

коливаннях попиту та пропозиції. Ринок страхових по�

слуг є ефективним засобом перерозподілу коштів, які

раніше були накопичені для подальшого вкладання в
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Рис. 2. Динаміка кількості страхових компаній
на вітчизняному ринку страхування за 2012—2017 роки

Джерело:  побудовано за даними [8].
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розвиток економіки країни. Аналіз інтеграційних про�

цесів на страховому ринку України дозволяє зробити

висновок про недостатній ступінь його розвитку і

про необхідність подальшої лібералізації, покликаної

сприяти інтеграції у світове страхове господарство. В

Україні, як і на світовому ринку страхування, має місце

процес збільшення капіталізації національних страхо�

виків, злиття страхового, банківського та промислово�

го капіталів. Лібералізація торгівлі страховими послу�

гами сприяла виходу українських страховиків на іно�

земні ринки, але присутність національного страхового

капіталу на них незначна.

Україна помітно відстає в процесі приведення регу�

лювання страхової діяльності у відповідність до світо�

вих стандартів. Розвиток страхового ринку як не�

від'ємної складової фінансового ринку України, його

подальший динамічний розвиток, обсяги та напрями

фінансування суб'єктів господарювання залежатимуть

від розширення асортименту страхових послуг, підви�

щення їх конкурентоспроможності, удосконалення нор�

мативно�правової бази в частині оподаткування та підви�

щення вимог до порядку створення страхових компаній,

забезпечення оптимальної структури співвідношення

між обов'язковим та добровільним страхуванням, залу�

чення страхового ринку до вирішення проблем соціаль�

ного страхування, подальшої інтеграції країни у міжна�

родні структури, залучення страхового ринку до вирі�

шення найважливіших питань економічного розвитку

країни.

Третім потужним сегментом ринку фінансових по�

слуг в Україні є ринок цінних паперів — фондовий ри�

нок.

На фондовому ринку відбувається утворення відно�

син щодо купівлі та продажів цінних паперів. У свою

чергу, цінні папери мають певну вартість та затверджу�

ють певні відносини між емітентами та інвесторами з

приводу володіння цінними паперами. Загалом, ринок

цінних паперів переміщує капітал від інвестора до ви�

робництва.

На фондовому ринку висвітлюють свої інтереси бан�

ки, акціонерні товариства, товаровиробники, посеред�

ницькі контори та власники вільних грошових коштів.

Зазвичай їх інтереси можуть збігатися, а можуть і всту�

пати в суперечності. Основним показником, який впли�

ває на розвиток ринку цінних паперів, є обсяг випуску

цінних паперів.

Емісію цінних паперів вважають основним засобом

боротьби з бюджетним дефіцитом. Уповноважені орга�

ни держави можуть випускати цінні папери для погашен�

ня певних видатків. Разом із тим, держава, виступаючи

емітентом, стає суб'єктом на фондовому ринку.

На сучасному етапі розвитку ринок цінних паперів

України має низьку капіталізацію та ліквідність, недо�

статній захист прав інвесторів та відсутню прозорість.

У період останніх років спостерігається різна динаміка

випусків цінних паперів.

Фондовий ринок у тій чи іншій країні характери�

зується, насамперед, обсягом біржової торгівлі цінни�

ми паперами, кількістю цінних паперів, що перебувають

в обігу на фондових біржах.

За результатами торгів на організованому ринку

протягом січня — грудня обсяг біржових контрактів з

цінними паперами склав 205,8 млрд грн.

Протягом січня�грудня 2017 року порівняно з дани�

ми аналогічного періоду 2016 року обсяг біржових кон�

трактів з цінними паперами на організаторах торгівлі

зменшився на 14,4% (або на 38,1 млрд грн) (січень —

грудень 2016 року — 235,4 млрд грн).

Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструмен�

тами на організаторах торгівлі протягом зазначеного

періоду зафіксовано з державними облігаціями Украї�

ни — 189,6 млрд грн (92,1% від загального обсягу

біржових контрактів на організаторах торгівлі протягом

січня — грудня поточного року).

Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів,

зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів

та фондового ринку у січні — грудні 2017 року, стано�

вив 353,68 млрд грн, що більше на 132 млрд грн порівня�

но з відповідним періодом 2016 року (221,17 млрд грн).

Протягом січня — грудня 2017 року Комісією за�

реєстровано 118 випусків акцій на суму 324,8 млрд грн

(табл. 1). Порівняно з аналогічним періодом 2016 року

обсяг зареєстрованих випусків акцій збільшився на

125,5 млрд грн.

 Необхідною умовою розвитку ринку цінних паперів

є визначення стратегії подальшого розвитку, яка буде

забезпечувати та збалансовувати бюджет, стабілізува�

ти економіку та фінансову систему.

Період 
Організатор торгівлі 

Усього 
УФБ ІННЕКС Універсальна ПФТС КМФБ УМВБ Перспектива УБ 

Січень 0,08 0,27 198,51 5658,79 0,00 0,00 8257,06 269,26 14383,97
Лютий 0,05 0,14 0,00 7694,55 0,00 0,00 13693,20 250,10 21638,04
Березень 0,06 0,29 0,20 7056,20 5,70 0,00 15338,22 289,25 22689,92
Квітень 0,05 0,05 200,29 5624,67 0,89 0,00 8839,45 302,29 14967,69
Травень 0,00 0,02 0,20 2591,63 0,00 0,00 10959,09 242,42 13793,36 
Червень 0,37 0,03 0,00 3972,33 0,00 0,00 7368,28 314,75 11655,39
Липень 0,56 0,05 0,00 3054,63 0,00 0,00 9794,36 607,89 13457,49
Серпень 0,00 143,86 0,00 7014,28 75,17 0,00 11034,35 967,06 19234,72
Вересень 0,00 0,02 0,00 5387,71 0,00 0,00 9439,20 539,28 15365,21
Жовтень 0,00 0,05 0,00 5850,73 0,00 0,00 11314,04 438,06 17602,88 
Листопад 0,00 0,00 0,00 3920,49 0,00 0,00 10318,11 2072,90 16311,50
Грудень 0,00 0,65 0,00 6513,46 0,00 0,00 11069,66 7112,19 24695,95
Усього 1,17 145,43 399,20 64344,47 81,76 0,00 127425,03 13405,45 205802,50

Таблиця 1. Обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі
протягом січня — грудня 2017 року, млн грн

Джерело: [10].
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Щоб покращити ефективність роботи учасників на

ринку цінних паперів, необхідною умовою є вдоскона�

лення системи розкриття інформації щодо учасників рин�

ку та емітентів. Шляхом гарантування та страхування інве�

стицій можна забезпечити захист дрібних інвесторів. За

допомогою введення заходів можна покращити

діяльність учасників ринку, це у свою чергу покращить

динамічний розвиток ринку цінних паперів в Україні.

Враховуючи зарубіжний досвід, можна стверджу�

вати, що незважаючи на проблеми ринку цінних паперів

України, він розвивається і стає невід'ємною частиною

ринкової системи України. Велике значення у цьому

комерційних банків, адже вони активно беруть участь у

фондових операціях, сприяють формуванню і розвитку

на вторинному ринку. Але не всі банки України готові

змінити шляхи отримання прибутків та перейти на фон�

довий ринок.

Однією з найважливіших цілей нинішнього етапу роз

витку економіки країни є втілення обгрунтованих і сис�

темних реформ у фінансовому секторі для забезпечен�

ня додаткових джерел фінансування економічного зро�

стання. Це в свою чергу вимагає розробки і послідов�

ного впровадження довгострокової комплексної стра�

тегії розвитку фінансового сектора України, враховую�

чи існуючі економічні реалії та стратегічні пріоритети

України в умовах глобалізації світових фінансових

ринків.

ВИСНОВКИ
Розвиток економіки є не можливим без розвинуто�

го, стабільного, надійного та ефективного фінансового

ринку нашої держави. Сучасні процеси, які відбувають�

ся на фінансовому ринку, мають негативні тенденції та

вказують на необхідність негайної розробки та впровад�

ження заходів щодо стабілізації та покращення стану

фінансового ринку. Однак саме такий період є найбільш

сприятливим для впровадження інноваційних, а часом і

радикальних заходів щодо реформування всього фінан�

сового ринку. Цілком є зрозумілим, що на фінансово�

му ринку необхідно впроваджувати кардинально нові

фінансові інструменти та методи управління.

Отже, в Україні банківська система є домінуючою

серед інших сегментів фінансового сектора і будь�які

нестабільні явища в економіці в першу чергу відобра�

жаються на ній. Нестабільність вітчизняної фінансової

системи пов'язана найперше з відстороненістю учас�

ників фінансових ринків від стимулювання розвитку еко�

номіки, їх орієнтованістю на отримання швидких при�

бутків, а також зумовлена відсутністю довіри населен�

ня до фінансово�кредитних установ.

Фінансовий ринок повинен стати одним з основних

механізмів мобілізації вільних ресурсів для розвитку

економіки і формування надійних інструментів заощад�

ження для населення. Цього можна досягти шляхом ста�

білізації валютного ринку, зниження та утримання рівня

інфляції на прийнятному для розвитку економіки рівні,

стабілізації роботи фінансового сектора, відновлення

довіри населення до інститутів фінансового ринку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах зростання дефіциту державного бюджету

пов'язаного з неефективною борговою політикою, еконо�

мічним спадом та військовими діями на сході країни спос�

терігається швидке зростання обсягів зовнішньої забор�

гованості України, що у найближчий перспективі може

спричинити проблеми у здатності країни виконувати у

повній мірі свої платіжні зобов'язання перед кредиторами

та створити загрозу для фінансової безпеки держави. Така
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У статті визначено, що постійний моніторинг, аналіз та управління макроекономічними ризика�
ми, які впливають на стан державної заборгованості, на сьогодні, є однією із обов'язкових умов
успішного управління державним зовнішнім боргом. Досягнути підвищення ефективності управл�
іння борговими ризиками можливо шляхом запровадження на кожен наступний рік показників прий�
нятного розміру відсоткових ставок; терміновості боргу; валютної структури боргу; співвідношен�
ня між боргом, утвореним на умовах фіксованої та плаваючої відсоткових ставок; обсягу залучен�
ня нових кредитів за наперед встановленою ціною, а також висунення жорстких вимог до рівня
кредитного рейтингу кредитора. Визначено, що оскільки значна частина боргових зобов'язань Ук�
раїни сплачується в іноземній валюті, то це ставить її систему управління державним боргом у пряму
залежність від валютної політики, в рамках якої необхідно: зменшити запозичення в іноземній ва�
люті та збільшити запозичення у національній валюті шляхом стимулювання розвитку внутрішньо�
го ринку капіталу; диверсифікувати валютну структуру за рахунок здійснення запозичень у нових
валютах із стабільною поведінкою валютного курсу; шукати шляхи для перегляду умов вже наяв�
ного зовнішнього боргу через його реструктуризацію.

The article states that the constant monitoring, analysis and management of macroeconomic risks
affecting the state of the state debt, for today, is one of the prerequisites for the successful management
of public external debt. Achieve an increase in the efficiency of debt risk management by introducing
acceptable percentages of interest rates for each subsequent year; urgency of duty; currency structure
of debt; the ratio between the debt formed on fixed and floating interest rates; the volume of attraction of
new loans at a predetermined price, as well as the imposition of rigid requirements to the level of the
credit rating of the creditor. It has been determined that since a large part of Ukraine's debt obligations is
paid in foreign currency, it puts its public debt management system in direct dependence on foreign
exchange policy, in which it is necessary: to reduce borrowings in foreign currency and increase
borrowings in the national currency by stimulating the development of the domestic capital market;
diversify the currency structure by borrowing in new currencies with stable exchange rate behavior; look
for ways to review the conditions of an already existing external debt through its restructuring.

Ключові слова: державний зовнішній борг, управління борговими ризиками, зовнішня державна заборго�
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ситуація у сфері боргової політики, вказує на те, що в Ук�

раїні немає цілісної системи управління державним

зовнішнім боргом.

Сьогодні особливу роль у системі управління держав�

ним зовнішнім боргом України має посідати управління

борговими ризиками, нейтралізація яких дозволяє як зни�

зити витрати на обслуговування державного зовнішнього

боргу, так і скоротити обсяг зовнішньої заборгованості в

цілому. За таких умов основною ціллю політики управлін�
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ня державним зовнішнім боргом у сучасних умовах повин�

но стати не задоволення фінансових потреб уряду у гро�

шових коштах за будь�яку ціну, а здійснення державних

запозичень із врахуванням фактору мінімізації негативно�

го впливу боргових ризиків на економічну сферу та збере�

ження оптимального рівня фінансової безпеки країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню питань державного зовнішнього боргу

та управління ризиками, які пов'язані з державним бор�

гом присвячено велику кількість наукових праць відомих

зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема: Бондарчук Т.,

Вахненко Т., Висоцького В., Лернера А., Гальперіної Л.,

Масгрейва Р., Б'юкенена Дж., Модільяні Ф., Козюка В.,

Кучер Г.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження ризиків у сфері держав�

ного зовнішнього боргу та виявлення проблемних еле�

ментів системи управління ризиками пов'язаних з держав�

ним боргом у контексті мінімізації їх негативного впливу

на економіку та підвищення ефективності національної

системи управління зовнішнім боргом України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Система управління державним боргом є невід'ємним

елементом реалізації економічної стратегії та важливим

інструментом макроекономічного регулювання у відкри�

тих економіках країн світу. Від ефективності такої систе�

ми багато в чому залежить фінансова безпека та

стабільність держави. Одним із важливих аспектів в уп�

равлінні державним боргом є управління борговими ризи�

ками. Саме тому у провідних інститутах з управління дер�

жавною заборгованістю сьогодні приділяється така знач�

на увага пошуку шляхів нейтралізації та мінімізації нега�

тивного впливу різноманітних ризиків.

Пріоритетність цілей в управлінні державним боргом

у державних інститутах з управління боргом різних країн

світу є дещо відмінною з огляду на необхідність постійно�

го врахування фактору ризику. Так, італійська агенція з

управління державним боргом основною метою в уп�

равлінні боргом вважає мінімізацію очікуваної у майбут�

ньому вартості боргу й досягнення структурного скорочен�

ня ризику, а аналогічна державна боргова агенція Вели�

кобританії основним завданням визначає управління уря�

довим боргом та мінімізацію пов'язаних із ним витрат з

урахуванням ризику, а також управління сукупною потре�

бою готівки казначейства у найефективніший спосіб. Схожі

цілі має агенція з управління державним боргом Швеції,

тобто мається на увазі сприяння мінімізації вартості дер�

жавних запозичень у середньостроковому та довгостро�

ковому періоді із врахуванням існуючих лімітів ризику та

структури зобов'язань [3].

Боргові інститути з управління державною заборгова�

ністю провідних економічно�розвинених країн світу особ�

ливу увагу приділяють мінімізації впливу ризиків макро�

та мікрорівня. Серед ризиків макрорівня в управлінні бор�

гом досліджується вплив різноманітних компонент, що

мають безпосередній вплив на загальну економічну ситуа�

цію у країні, це зокрема стосується політичного ризику,

ризику грошової політики, загальноринкового та стратегі�

чного ризиків. Політичні та економічні ризики відобража�
ють для інвесторів рівень готовності влади (уряду) своє�

часно виконувати взяті на себе боргові зобов'язання [5].

Більшість ризиків макрорівня певною мірою показу�

ють рівень загального ризику, який виступає орієнтиром

при визначенні ступеня компенсації інвесторам за ризико�

ваність. Уникнути негативного впливу ризиків макрорівня

можливо лише за умови проведення урядом скоордино�

ваної, послідовної та ефективної монетарної, бюджетної,

боргової і фіскальної політики.

Незважаючи на загрозу з боку ризиків макрорівня в

управлінні державним боргом, все ж таки основна увага

провідних боргових офісів багатьох світу спрямовується на

виявлення та мінімізацію негативного впливу ризиків мікро�

рівня, а саме: ринкового ризику, кредитного ризику, ризи�

ку ліквідності, судового та операційного ризиків. Найбіль�

ший рівень втрат може спричинити ринковий ризик, який

тісно пов'язаний із коливаннями валютних курсів валют за�

позичень та зміною процентних платежів по борговим зо�

бов'язанням, що у кінцевому підсумку може призвести до

негативних змін у рівні бюджетних видатків та спричинити

виникнення ризику ліквідності, що може простимулювати

виникнення ситуацію рефінансування державного боргу за

досить високими цінами, у результаті чого такі нові запози�

чення стають економічно недоцільними та створюють до�

даткове навантаження на економічну систему країни.

На думку спеціалістів МВФ і Світового банку, в економі�

чно розвинених країнах із розвиненим ліквідним ринком бор�

гових інструментів основна увага повинна приділятися пере�

важно ринковому ризику, а у країнах із ринками, що форму�

ються, та доступ яких до світового ринку капіталу обмеже�

ний, а внутрішній ринок державних цінних паперів не достат�

ньо розвинений, найбільша увага повинна приділятися ризи�

ку рефінансування тобто ризику пролонгації боргу [10].

Поряд із традиційними показниками часто використо�

вується метод стрес�тестування, що дозволяє зробити

кількісну оцінку основних ризиків та проаналізувати варі�

ативність боргових показників у надзвичайних умовах, що

звичайним інструментарієм дуже важко зробити.

Велике значення в управлінні державним боргом на�

лежить мінімізації впливу негативних наслідків ризиків

боргового портфеля. В такому випадку мінімізація нега�

тивного впливу досягається через оптимізацію структури

боргового портфеля у розрізі процентних ставок, валют

погашення, термінів, джерел залучення коштів та саме

інструментів державного запозичення. Це дозволить зро�

бити державні запозичення менш залежними від багатьох

негативних факторів, тим самим зменшивши ризики. Ос�

новною метою оптимізації ризиків боргового портфеля є

досягнення мінімізації виплат за усіма борговими зобов'я�

заннями при збереженні допустимого рівня ризику. Разом

із цим необхідність обслуговувати вже раніше взяті бор�

гові зобов'язання значно ускладнює процес управління вже

існуючими ризиками а це у свою чергу потребує від дер�

жавного інституту управління боргом застосовувати широ�

ко використовуваний у міжнародній практиці арсенал ак�

тивних операцій (диверсифікацію, хеджування, конверсію,

консолідацію, достроковий викуп боргових зобов'язань

тощо). Дуже часто у світовій практиці управління держав�

ним боргом використовують стратегічні портфельні стан�

дарти для боргових зобов'язань, які встановлюють певні

граничні ліміти та допустимі рівні ризику.

Наведена у таблиці 1 структура стратегічних боргових

портфелів, що застосовуються у різних країнах світу вклю�

чає значну кількість різноманітних критеріїв, що відобра�

жають середню строковість боргових зобов'язань, гра�

ничні ліміти співвідношення боргових зобов'язань у націо�

нальній та іноземних валютах, допустимий рівень фіксо�

ваної та плаваючої відсоткової ставки, норму рефінансу�
вання боргу у наступних періодах. В інших країнах засто�

совуються значно простіші моделі стратегічних боргових

портфелів. Так, наприклад, у багатьох країнах використо�

вуються однофакторні моделі, що враховують лише

співвідношення часток запозичених коштів у іноземній та
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національній валютах (Єгипет, Судан) або моделі, в яких

основним орієнтиром виступає середня строковість

внутрішніх та зовнішніх запозичень (Південна Корея).

Зазначимо, що одним із розповсюджених у світовій

практиці методів в управлінні державним боргом є метод

спільного управління активами та пасивами, суть якого

полягає у оптимізації ринкових характеристик активів і

пасивів держави та збалансуванні їх життєвого циклу (ча�

сових характеристик боргових зобов'язань). Цей метод

реалізується шляхом наближення відношення валют, у

яких виникають боргові зобов'язання державного секто�

ру до валютної структури основних надходжень у країну

(наприклад, валютні надходження від експорту товарів і

послуг країни) та оптимізацію складу валют боргового пор�

тфелю держави до складу валютних резервів.

Домінування зовнішньої складової державного боргу

такої країни як Україна, робить управління валютним ри�

зиком боргових зобов'язань пріоритетним серед напрямів

реалізації боргового ризик�менеджменту, важливим як для

контролю боргових виплат прогнозованості боргової пол�

ітики, так і для зменшення невизначеності у фіскальний

сфері. Важливість цього напряму роботи в рамках

здійснення стратегічного й поточного управління держав�

ним боргом України важко недооцінити, зважаючи на по�

точну валютну структуру її боргових зобов'язань.

Розглядаючи структуру державного боргу в розрізі

валют погашення, відзначимо, що переважна частина за�

боргованості здійснена в доларах США та спеціальних

правах запозичення (СПЗ) — 42,71% та 18,35% відповід�

но. Інша частина державного боргу деноміновано в інших

валютах, а саме: гривня — 30,05%, євро — 7,73%,

японська єна — 0,73%, канадський долар — 0,42% [6].

Враховуючи те, що левова частка боргових зобов'я�

зань України сплачується в іноземній валюті, це ставить її

систему управління державним боргом у пряму залежність

від валютної політики.

Слід відмітити, що зростання зовнішньої частки дер�

жавного боргу України, спричинине нерозвиненістю вітчиз�

няного ринку капіталу та дешевизною зовнішніх капіталів.

Незбалансованість в розрізі валютної структури запози�

чень держави деструктивно вплине на структуру відповід�

них боргових виплат у майбутньому.

У рамках проведення оптимізації валютної структури

витрат за державним боргом пропонується:

— провести диверсифікацію валютної структури, в

тому числі, за рахунок здійснення запозичень у нових ва�
лютах із стабільною поведінкою валютного курсу (швей�

царський франк);

— зменшити запозичення в іноземній валюті та набли�

зити нові запозичення у гривнах та інших валютах до

співвідношення 50:50;

— стимулювати розвиток внутрішнього ринку капі�

талів;

— здійснювати за можливості частковий перегляд

умов наявних зовнішніх запозичень через проведення ре�

структуризаційних операцій.

Важливим кроком, може стати продаж тимчасово

вільних коштів на рахунках головних розпорядників Держ�

казначейства, на ринку міжбанківських кредитів, що доз�

волило би посилити мультиплікативний ефект від коштів, які

акумулюються державою фіскальними засобами. Таким

методом вже давно активно користуються боргові офіси

Ірландії, Великобританії, Франції та інших країн, викорис�

товуючи тимчасово вільні грошові кошти на казначейських

рахунках для проведення активних операцій з управління

державним боргом. Наприклад, у Нідерландах щоденний

баланс по залишках на рахунках казначейства узгоджуєть�

ся із Національним банком, при чому, надлишок коштів спря�

мовується на грошовий ринок, а дефіцит покривається за

рахунок здійснення позичок на грошовому ринку.

Такий метод врахування бюджетних потоків та спіль�

ного управління активами може виступити дієвим інстру�

ментом для нейтралізації боргових ризиків та суттєвим

важелем зменшення потреби в державних запозиченнях,

який дасть можливість збільшити кредитний потенціал еко�

номіки України.

Запропоновано такі шляхи покращення процесу

управлiння державним зовнiшнiм боргом:

— здійснювати майбутні зовнішні запозичення з вра�

хуванням фiнансової безпеки України;

— розробляти стратегію управлiння державним зов�

нішнім боргом із врахуванням необхідності проведення

структурних реформ в економiці;

— підсилити контроль за управлiнням кредитним рей�

тингом держави;

— обмежити зростання умовних боргових зобов'язань

взятих під гарантії держави через розробку єдиного пере�

ліку критеріїв, яким мають відповідати державні підприє�

мства, що претендують на залучення зовнішніх кредитів;

— досягти помірного дефіциту державного бюджету

(2—3% ВВП) для утримання боргових показників на прий�

нятному для держави рівні;

— посилити контроль за ефективним використання

запозичених коштів;

— досягти перегляду умов запозичення для збiль�
шення термiну погашення боргу та зменшення витрат на�

правлених на обслуговування боргу;

— вирішити проблеми, що пов'язані з врегулюванням

законодавчої бази у сфері боргової політики;

— провести диверсифікацію валютної структури, у

тому числі за рахунок здійснення запозичень у нових ва�

лютах із стабільною поведінкою валютного курсу (швей�

Країна Національна (D) / 
іноземна валюта (F) 

Портфельна стратегія
Стандарти в 

національній (D) / 
іноземній валюті (F) 

Фіксована / плаваюча 
відсоткова ставка 

Термін 
платежу, 
років 

Максимальна частка 
рефінансування боргу 
в наступному році, % 

Бельгія 95/5 D 80/20 4,25 10–15 
Данія 88/12 D - 4 10–15 
Фінляндія 60/40 D - 2,5 20–25 

F 85/15 3,6 - 
Ірландія 94/6 D 67/33 3,7 гранична сума боргу 

терміном менш ніж 5 
років на 60% 

Португалія 100/0 D 60/40 3,0 через 12 місяців – 20%
у наступні роки – 10% 

Швеція 94/6 D, F 50/50 3,4 через 12 місяців – 30%
у наступні роки – 15%  

Таблиця 1. Структура стратегічних боргових портфелів окремих країн світу

 Джерело: складено автором за даними [9].
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царський франк) з метою зниження рівня валютного ри�

зику;

— запровадити на кожен наступний рік показники

прийнятного розміру відсоткових ставок; терміновості бор�

гу; валютної структури боргу; співвідношення між боргом,

утвореним на умовах фіксованої та плаваючої відсоткових

ставок; обсягу залучення нових кредитів за наперед вста�

новленою ціною;

— стимулювати розвиток внутрішнього ринку капіта�

лу з метою часткової переорієнтації із зовнішніх запози�

чень на внутрішні;

— здійснювати продаж тимчасово вільних коштів на

рахунках головних розпорядників Держказначейства на

ринку міжбанківських кредитів з метою нейтралізації бор�

гових ризиків та зменшення потреби у зовнішніх запози�

ченнях.

ВИСНОВКИ
Постійний моніторинг та аналіз макроекономічних

ризиків, які впливають на стан державної заборгова�

ності, на сьогодні, є однією із обов'язкових умов успіш�

ного управління державним зовнішнім боргом. Для того,

щоб здійснювати активне управління державним

зовнішнім боргом, необхідно створити добре налашто�

вану систему оцінювання та управління борговими ри�

зиками, шляхом запровадження на кожен наступний рік

показників прийнятного розміру відсоткових ставок;

терміновості боргу; валютної структури боргу; спів�

відношення між боргом, утвореним на умовах фіксова�

ної та плаваючої відсоткових ставок; обсягу залучення

нових кредитів за наперед встановленою ціною, а також

висунення жорстких вимог до рівня кредитного рейтин�

гу кредитора.

Оскільки значна частина боргових зобов'язань Украї�

ни сплачується в іноземній валюті, це ставить її систему

управління державним боргом у пряму залежність від ва�

лютної політики, в рамках якої необхідно: зменшити запо�

зичення в іноземній валюті та збільшити запозичення у

національній валюті шляхом стимулювання розвитку внут�

рішнього ринку капіталу; диверсифікувати валютну струк�

туру за рахунок здійснення запозичень у нових валютах із

стабільною поведінкою валютного курсу (швейцарський

франк); шукати шляхи для перегляду умов вже наявного

зовнішнього боргу через його реструктуризацію (конвер�

сію, консолідацію, достроковий викуп боргових зобов'я�

зань тощо). Такі дії дозволять зробити державні запози�

чення менш залежними від багатьох негативних факторів,

тим самим зменшивши боргові ризики.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

На сучасному етапі економічного розвитку України

відбулось стрімке зростання обсягів дебіторсько�креди�

торської заборгованості підприємств як в абсолютному

виразі, так і відносно їх оборотних активів. Оскільки що

для підтримки та розвитку підприємницької діяльності

постійно необхідні вливання в їх розвиток. Одним із та�

ких вливань є запозичення тимчасово вільних коштів в

банківському секторі. Саме здатність банків забезпечу�

вати потреби суб'єктів господарювання необхідними гро�

шовими ресурсами значною мірою залежать перспекти�

ви подальшого економічного зростання країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемами кредитування підприємництва займа�

лися Й. АШумпетер, П. Самуельсон, Л. Мизес. Доціль�
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CREDIT AS THE BASIS FOR THE RELATIONSHIP BETWEEN ENTERPRISES AND COMMERCIAL BANKS

У статті розглядається взаємовідносини між підприємствами та комерційними банками. Визначено
поняття "кредит" як в загальному, так і з економічного погляду. Висвітлено види кредитів для підтримки
фінансової стабільності та розвитку підприємницької діяльності. Досліджено причини виникнення кре�
дитних відносин. Описано процедуру забезпечення процесу відтворення, що в свою чергу створює саму
основу взаємовідносин підприємств з комерційними банками. Нами було відмічено, що у процесі креди�
тування підприємств насамперед ураховуються індивідуальні особливості кругообороту їхніх оборотних
коштів. Такі особливості індивідуального кругообороту коштів підприємств і призводять до внесення змін
у особливості надання кредитів для задоволення виробничих потреб підприємств. У статті було дослід�
жено динаміку основних показників банківського сектору України в період з 2012 року по 2016 рік. Наве�
дено проблеми функціонування кредитних відносин підприємств та комерційних банків, а також запро�
поновано заходи для покращення механізму кредитування підприємницької діяльності.

The article deals with the relationship between enterprises and commercial banks. The concept of "credit" is
defined both in general and from the economic point of view. Covered types of loans to support financial stability
and business development. The reasons for the emergence of credit relations are investigated. The procedure
for ensuring the reproduction process is described, which in turn creates the very basis of the relationship
between enterprises and commercial banks. We have noted that in the process of lending to enterprises, first of
all, the individual peculiarities of the circulation of their working capital are taken into account. Such features of
the individual circle of funds of enterprises and leads to changes in the specifics of loans to meet the production
needs of enterprises. The article analyzes the dynamics of the main indicators of the banking sector of Ukraine
in the period from 2012 to 2016. The problems of functioning of credit relations of enterprises and commercial
banks are presented, and also measures are proposed to improve the mechanism of business lending.
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но також відзначити роботи Я. В. Белінської, З.С. Вар�

налія, В.Є. Воротіна, В.М. Геєця, О.В. Дзюблюка,

Я.А. Жаліла, О.В. Кужель, Д.В. Ляпіна, О.Л. Малахової,

Д.С. Покришка та багатьох інших.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Розглянути особливості взаємовідносин підпри�

ємств та комерційних банків на основі надання кредиту

для розвитку та фінансового процвітання підприємниць�

кої діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сьогоднішньому етапі одну з найважливіших ролей

у стимулюванні відтворювальних процесів в економіці

відіграє банківський кредит як головне джерело забезпе�

чення грошовими ресурсами поточної господарської діяль�

ності підприємств незалежно від форми власності та сфе�

ри господарювання. Незважаючи на те, що кризові явища
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в економічній системі практично підірвали фінансову

стійкість більшості вітчизняних підприємств, внаслідок

чого різко скоротилась кількість надійних фірм�позичаль�

ників, кредитні операції залишаються головним видом ак�

тивних операцій комерційних банків, в який вкладається

переважна більшість залучених банками ресурсів.

Кредитна операція — це договір про видачу креди�

ту, супроводжуваний записами по банківських рахунках,

з відповідним відбиттям у балансах кредитора й пози�

чальника [3, c. 20].

Визначаються такі види кредитних операцій:

1. Товарний кредит — господарська операція, що

передбачає реалізацію продукції на умовах відстрочки

платежу, якщо така відстрочка є більшої, ніж звичайні

строки банківських рахунків або перевищує 30 кален�

дарних днів з дати реалізації.

2. Комерційний кредит — господарська операція,

що передбачає авансування продукції з відстрочкою

дати реалізації, якщо така відстрочка є більшої, ніж зви�

чайні строки поставки.

3. Фінансовий кредит — господарська операція, що

передбачає видачу засобів у борг на певний строк і під

певні відсотки з поверненням основної суми заборго�

ваності й нарахованих відсотків .

Суб'єктами кредитних відносин можуть бути будь�

які самостійні підприємства. Кредитні відносини харак�

теризуються тим, що їх суб'єктами є дві сторони: одна з

них у рамках конкретної кредитної угоди називається

кредитором, інша — позичальником. Грошові чи товар�

но�матеріальні цінності, витрати або виконана робота

та надані послуги, щодо яких укладається кредитний

договір, є об'єктом кредиту.

Стаття 1 Закону України "Про банки і банківську

діяльність" визначає банківський кредит як будь�яке зо�

бов'язання банку надати певну суму грошей, будь�яка

гарантія, будь�яке зобов'язання придбати право вимо�

ги боргу, будь�яке продовження строку погашення бор�

гу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо

повернення заборгованої суми, а також на зобов'язан�

ня на сплату процентів та інших зборів з такої суми [6].

Кредит — кошти й матеріальні цінності, що нада�

ються кредитором у користування позичальнику на ви�

значений строк та під відсоток.

Ефективна господарська діяльність підприємства не�

можлива без періодичного використання позикового кап�

італу. Потреба в кредитуванні викликана такими загаль�

ними економічними і специфічними причинами [2, c.109]:

1) розривом у часі між рухом товарної і грошової

маси;

2) невідповідністю між видатками і надходженнями

грошових коштів в окремі проміжки часу;

3) складністю точного прогнозування потреби в обо�

ротних коштах, відхиленням фактичної потреби в оборот�

них коштах від нормативу;

4) характером виробничого процесу;

5) сезонністю виробництва і реалізації продукції.

Кредитування підприємницької діяльності здійсню�

ється методом видачі банками фінансових кредитів.

Для кредитування підприємницької діяльності

банки можуть використати наступні форми кредиту: бан�

ківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланко�

вий, консорціумний.

Комерційні банки можуть видавати кредити всім су�

б'єктам господарської діяльності незалежно від їхньої

галузевої приналежності, статусу, форми власності у

випадку наявності в них реальних можливостей і право�

вих форм забезпечення своєчасним поверненням кре�

диту й сплати відсотків (комісійних) за користування

кредитом. Кредити видаються суб'єктам підприємниць�

кої діяльності в безготівковій формі як у національної,

так і в іноземній валюті [7, c. 28].

Кредитні взаємини регламентуються на підставі кре�

дитних договорів, що містяться між кредитором і пози�

чальником тільки в письмовій формі, які визначають

взаємні зобов'язання й відповідальність сторін і не мо�

жуть змінюватися в однобічному порядку.

Кредитний договір може бути укладений як мето�

дом складання одного документа, підписаного креди�

тором і позичальником, так і шляхом обміну листами,

телеграмами, телефонограмами, підписаними сторо�

ною, що їх посилає.

Використання різноманітних форм кредитування

підприємства прискорює рух грошових і матеріальних

ресурсів та сприяє підвищенню ефективності фінансо�

во�господарської діяльності.

Визначаючи потреби в кредитах, підприємства ви�

ходять із загальної потреби у коштах і наявності таких.

Загальноекономічною причиною появи кредитних

відносин є товарне виробництво (рис. 1). Основою фун�

кціонування кредиту є рух вартості у сфері товарного

обміну, в процесі якого виникає розрив у часі між рухом

товару і його грошовим еквівалентом, відбувається відок�

ремлення грошової форми вартості від товарної. Якщо

рух товарних потоків випереджає грошовий, то підприє�

мства — споживачі товарів із настанням моменту плати

за них не завжди мають достатні кошти, що може зупи�

нити нормальний процес відтворення. Коли рух грошо�

вих потоків випереджає товарні, то на підприємствах на�

громаджуються тимчасово вільні кошти [8, с. 124].

Для розвитку кредитних відносин необхідні певні

умови. По�перше, учасники кредитної угоди — креди�

тор і позичальник, мають бути юридично самостійними

суб'єктами, які матеріально гарантують виконання зо�

бов'язань. По�друге, інтереси суб'єктів кредитної уго�

ди повинні збігатися.

Для забезпечення всього процесу відтворення необ�

хідно, щоб підприємства мали необхідні оборотні кош�

ти, які вони використовують для придбання оборотних

виробничих фондів. Із стадії виробничих запасів оборотні

кошти переходять у незавершене виробництво, а потім у

готову продукцію. У свою чергу, готова продукція, при�

значена для продажу, стає товаром і реалізується. Ви�

ручка від реалізації поступає на рахунок підприємства.

За браком власних оборотних коштів підприємства

залучають банківські кредити, кошти інших кредиторів

та комерційний (товарний) кредит. Кредит дає змогу

доцільніше організувати оборот коштів підприємств, не

витрачати значних фінансових ресурсів на створення

зайвих запасів сировини й матеріалів.

У процесі кредитування підприємств насамперед ура�

ховуються індивідуальні особливості кругообороту їхніх

оборотних коштів. Особливості індивідуального кругоо�

бороту коштів підприємств проявляються у розбіжності

в часі між вивільненням з обороту вартості в грошовій
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формі та авансуванням коштів у новий оборот. Такі роз�

біжності відбуваються, передусім, через сезонність ви�

робництва. Сезонність виробництва зумовлює в одні пе�

ріоди випереджаюче зростання виробничих витрат по�

рівняно з надходженням коштів і спричиняє додаткову

потребу в коштах понад ті, що є в розпорядженні підприє�

мства. В інші періоди витрати виробництва зменшуються

або зовсім припиняються, збільшується вихід готової про�

дукції та надходження грошової виручки, частина якої ви�

являється тимчасово вільною [8, c. 130].

Таке чергування зростання додаткових потреб у кош�

тах і створення тимчасово вільних залишків їх на тому са�

мому підприємстві створюють реальну економічну осно�

ву для використання кредитів на формування виробничих

і оборотних фондів та погашення їх через певний час.

Взагалі особливості індивідуального обороту

коштів підприємства зумовлюються багатьма об'єктив�

ними і суб'єктивними факторами.

До об'єктивних факторів належать:

— галузева належність підприємства;

— характер виробничого процесу;

— сезонність виробництва.

До суб'єктивних факторів належать:

— рівень організації виробництва;

— рівень організації збуту й постачання;

— інші фактори.

Розрізняють два види кругообороту коштів підприє�

мства: відносно рівномірний і переважно нерівномірний.

Перший вид властивий підприємствам нафтової, ву�

гільної, металургійної та інших галузей промисловості. Для

підприємств цієї групи характерна відсутність тривалого

лагу (періоду) між надходженням і витрачанням коштів.

Другий вид характерний для підприємств легкої,

харчової, лісової промисловості, сільськогосподарсь�

ких підприємств. У них завжди виникає певна не�

відповідність між витратами коштів і надходженням

коштів від реалізації продукції. У підприємств з нерівно�

мірним кругооборотом коштів додаткова потреба в кре�

диті пояснюється сезонністю виробництва, значною

тривалістю обороту оборотних коштів. Тривалість ви�

робничого циклу може коливатися від кількох днів (ви�

робництво деяких харчових про�

дуктів) до кількох місяців і років (ви�

робництво сільськогосподарської

продукції, суднобудування) [8, c. 138].

Отже, кредит необхідний і для

підтримування кругообороту фондів

діючих підприємств, що обслуговують

процес реалізації продукції.

Починаючи з 2014 року тенденція

до кількості діючих банків знизилась

від 180 до 96 в 2016 році, а кількість

банків з іноземним капіталом останні

два роки знаходиться в незмінній

кількості. Питома вага валових кре�

дитів суб'єктів господарювання у ВВП

країни в 2016 році становило 35,5 %,

що на 6,3 % менше ніж в попередньо�

му році. На нашу думку, це зменшен�

ня може бути зумовлене висока

вартість кредиту, що призвело до

зменшення суми наданих кредитів, які

в 2015 році становили 614 млрд грн, то вже в 2016 році

ця цифра зменшилась до 477 млрд грн [4].

Питома вага коштів суб'єктів господарювання у ВВП

країни в 2016 році становила 17,3 %, що на 0,3% менша

за попередній рік. Частка чистих кредитів суб'єктів госпо�

дарювання має таку ж тенденцію зменшення. В 2015 році

їх відсоток становив 30,9 %, а вже в 2016 році ця цифра

зменшилась на 10,9 %. Загалом чистий прибуток/збиток

банківського сектору в 2016 році склав збиткову суму у

розмірі �159,4 млрд грн. І така тенденція спостерігається

останні три роки поспіль, у 2014 році ця цифра склала —

33,1 млрд грн, у 2015 році — 66,6 млрд грн (табл. 1).

Першочергова проблема у кредитуванні підприємств

являється висока вартість кредиту, труднощі з одержан�

ням довгострокових кредитів, його недостатнє заставне

забезпечення. Пояснюється це так, що довгострокові

кредити одні з найзикованіших для банку у зв'язку з не�

стабільним становищем в Україні та економічними дис�

балансами, скачками валютного курсу гривні, порівняно

високим рівнем інфляції та іншими чинниками (поведінка

інвесторів, відносини з МВФ тощо). Однак, додаткове

фінансування потрібне саме збитковим підприємствам,

банки ж надають кредити тим, які мають стабільний дохід.

Останнім часом в Україні існує тенденція щодо збільшен�

ня кількості проблемних підприємств, оскільки вони ви�

користовували кредитні ресурси в основному для отри�

мання прибутку, а не для підтримки та розвитку підприє�

мства. Саме це зумовлює небажання кредитних установ

зміцнювати кредитну політику, а суб'єктів економічної

діяльності змушує здійснювати пошуки альтернативних

джерел кредитних ресурсів.

Необхідно відзначити, що у період ринкових пере�

творень в економіці України у розрізі банківського на�

пряму слід виокремити наступні можливі шляхи удос�

коналення кредитних взаємовідносин, а саме [1, c.147]:

— застосування відповідних заходів щодо стиму�

лювання довгострокового кредитування банками су�

б'єктів підприємницької діяльності;

— оптимізація процентної політики банку щодо

встановлення диференційованих підходів до кредиту�

вання підприємств малого та середнього бізнесу;
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Рис. 1. Причини виникнення кредитних відносин

Джерело: [7, c. 27].
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— удосконалення механізму зменшення

або унеможливлення кредитних ризиків шля�

хом створення єдиної нормативної бази для

визначення фінансового стану підприємств і

системи рейтингів надійності позичальників,

поліпшення умов забезпечення кредиту;

— створення належної інфраструктури кре�

дитного ринку та розробка відповідних право�

вих документів щодо захисту прав кредиторів;

— удосконалення юридичної основи рест�

руктуризації заборгованості та відповідних еко�

номічних механізмів видозміни заборгованості;

— вдосконалення організаційної структу�

ри підрозділів банку та розмежування

функцій у кредитному процесі.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

 Отже, з метою покращення кредитних взає�

мин комерційних банків із суб'єктами підприєм�

ницької діяльності в Україні, з нашої точки зору,

необхідно звернути увагу на такі заходи:

1. Нинішня банківська система, в особли�

вості механізм кредитування підприємницької

діяльності, потребує змін в структурі надання

фінансової допомоги об'єктам господарюван�

ня, а саме передбачення законодавчих статей

щодо кредитування підприємств для виведен�

ня з кризового становища (рефінансування).

2. Одна із стратегій комерційних банків щодо кредиту�

вання підприємницької діяльності має бути спрямована на

фінансування інноваційних проектів, особливо у сфері тех�

нологій, та задоволення виробничих потреб підприємств.

3. Постійний моніторинг інформації щодо еконо�

мічних показників для покращення господарської струк�

тури кредитного портфелю банка.

Подальші наукові дослідження пов'язані з вивчен�

ням методів фінансування інноваційних розробок під�

приємств.
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Джерело:  [5].

Показники Рік 
2012 2013 2014 2015 2016

Кількість діючих банків
- у т.ч. зі 100% іноземним капіталом 

174
22 

180 
19 

145 
19 

117 
17 

96
17 

Загальні балансові показники (млрд грн) 
Загальні активи
- у т.ч. в іноземній валюті 

1264
503 

1409 
513 

1477 
667 

1571
197 

1737
788 

Чисті активи
- у т.ч. в іноземній валюті 

1125
450 

1278 
470 

1290 
565 

1254
582 

1256
519 

Валові кредити суб'єктам 
господарювання 
- у т.ч. в іноземній валюті 

634 
227 

727 
252 

820 
400 

831 
492 

847 
437 

Чисті кредити суб'єктам 
господарювання 553 648 710 614 477 

Валові кредити фізичним особам
- у т.ч. в іноземній валюті 

184
84 

189 
67 

208 
101 

176 
97 

157
83 

Чисті кредити фізичним особам 133 145 144 96 76
Кошти суб'єктів господарювання
- у т.ч. в іноземній валюті 

221
80 

258 
81 

283 
114 

349 
141 

413
177 

Кошти фізичних осіб
- у т.ч. в іноземній валюті 

368
187 

443 
189 

403 
214 

402 
215 

437
239 

Рівень проникнення (%) 
Валові кредити суб'єктам госп./ ВВП 43,4 47,7 51,7 41,8 35,5
Чисті кредити суб'єктам госп. / ВВП 37,9 42,6 44,7 30,9 20,0
Валові кредити фізичним особам/ ВВП 12,6 12,4 13,1 8,8 6,6
Чисті кредити фізичним особам/ ВВП 9,1 9,5 9,1 4,8 3,2
Кошти суб'єктів господарювання / 
ВВП 15,1 17,0 17,8 17,6 17,3 

Кошти фізичних осіб / ВВП 25,2 29,1 25,4 20,2 18,3
Фінансові результати (млрд грн) 

Чисті процентні доходи 49,2 49,1 52,2 39,1 44,2
Чисті комісійні доходи 18,1 21,0 23,1 22,6 24,2
Відрахування в резерви 22,3 28,0 84,4 114,5 198,3
Чистий прибуток/збиток 6,0 1,4 -33,1 -66,6 -159,4

Таблиця 1. Основні показники банківського сектору
України, млн грн
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EFFICIENCY INCREASE IN USING HUMAN CAPITAL BY MINING AND METALLURGICAL
ENTERPRISES

У статті дослідженно ефективність використання людського капіталу на прикладі ПАТ
"Південний гірничо�збагачувальний комбінат". Обгрунтовано, що в сучасних умовах розбу�
дови інноваційно�інвестиційної моделі розвитку економіки України людський капітал є най�
важливішою складовою діяльності будь�якого підприємства та стратегічним потенціалом,
який впливає на його конкурентоспроможність, визначає напрями подальшого розвитку. Ак�
центовано увагу на необхідності інвестування в людський капітал, а саме: в освіту, охорону
здоров'я, духовний та фізичний розвиток тощо.

Проаналізовано ефективність використання праці людського капіталу на підприємствах
гірничо�металургійного комплексу України. Надано оцінку забезпеченості та управління
людським капіталом ПАТ "ПівдГЗК", його структури. Проведено кореляційно�регресійного
аналіз факторів, що впливають на ефективність використання людського капіталу промисло�
вого підприємства.

Визначено шляхи підвищення ефективності використання людського капіталу на
підприємстві для досягнення високих результатів та збільшення продуктивності праці. Зап�
ропоновано модель удосконалення механізму підвищення конкурентоспроможності людсь�
кого капіталу підприємства та його ефективного використання.

The article studies efficiency of using human capital through the example of the PJSC "PivdGZK"
and substantiates that, under current conditions of building the innovation�investment model of
Ukraine's economy development, human capital is the principal component of any enterprise's
activities and the strategic potential influencing its competitiveness and determining its further
development directions. The article emphasizes the need for investments in human capital, i.e. in
education, health care, spiritual and physical development.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах розбудови інноваційно�інвести�

ційної моделі економіки України, її трансформації на

ринкових засадах, винятково важлива роль належить

ефективності використання людського капіталу на під�

приємстві.

Людський капітал — найважливіша складова діяль�

ності будь�якого підприємства. Саме людський капітал

підприємства є невичерпним резервом підвищення

ефективності діяльності підприємства, важливим стра�

тегічним потенціалом, який впливає на його конкурен�

тоспроможність, визначає напрями подальшого розвит�

ку. Людський капітал підприємства відіграє провідну

роль у розв'язанні науково�технічних, економічних та

організаційних завдань щодо досягнення поставлених

результатів господарювання. Рівень забезпеченості

підприємства людським капіталом і його раціональне ви�

користання значною мірою визначає організаційно�тех�

нічний рівень виробництва, ступінь використання техні�

ки і технології, предметів праці. Тому особливо актуаль�

ним виникає питання оцінки ефективного формування

та використання людського капіталу промислового

підприємства.

The article analyzes efficiency of use of human capital labor at Ukraine's mining and
metallurgical complex, assesses human capital provision and management at the PJSC
"PivdGZK", performs the correlation�regression analysis of factors influencing efficient use of
an industrial enterprise's human capital.

The article specifies the ways of enhancing human capital use efficiency at the enterprise to
achieve high results and labor productivity growth and suggests the model of improving the
mechanism of increasing competitiveness of the enterprise's human capital and its efficient
use.

Ключові слова: людський капітал, підприємство, інвестиції, ефективність, конкурентоспроможність.

Key words: human capital, enterprise, investment, efficiency, competitiveness.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемні питання розвитку і використання людсь�

кого капіталу на сьогодні є предметом дослідження ба�

гатьох учених�економістів. Висвітленню даної теми при�

свячено праці зарубіжних дослідників: Г. Бекера, Е. Де�

нісона, П. Друкера, Р. Капелюшнікова, Ю. Корчагина,

Р. Мінцера, Т. Шульца та ін.

В Україні цю проблематику різноаспектно вивчають

В. Антонюк, М. Ведерніков, І. Гнибіденко, О. Грішнова,

Ю. Зайцев, Л. Ємельяненко, А. Колот, І. Кравченко,

Т. Костишина, Г. Назарова, Л. Лісогор, О. Левченко,

С. Лучик, Д. Мельничук, І. Петрова, М. Романюк, В. Сав�

ченко, У. Садова, Л. Семів, Л. Шаульська, Л. Шевчук,

Л. Червінська та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної роботи є дослідження та обгрунту�

вання шляхів підвищення ефективності використан�

ня людського капіталу підприємства в умовах рин�

кової економіки та розробка комплексу заходів

щодо підвищення його рівня конкурентоспромож�

ності.

Підприємства 

Роки Відхилення 

2012 2013 2014 2015 2016 
Відносне, % 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

2016 
/2012 

ПАТ "Південний ГЗК" 2320,4 2685,8 2340,1 1685,2 2250,0 15,7 -12,9 -28,0 33,5 -3,0
ПрАТ "Центральний ГЗК" 2034,0 2397,4 2097,1 1395,9 1364,7 17,9 -12,5 -33,4 -2,2 -32,9
ПрАТ "Північний ГЗК" 3519,9 3892,8 3182,6 2252,9 2339,1 10,6 -18,2 -29,2 3,8 -33,5
ПрАТ "Інгулецький ГЗК" 3603,3 3629,4 3471,2 1926,4 2152,4 0,7 -4,4 -44,5 11,7 -40,3
ПрАТ "Полтавський ГЗК" 1862,0 1367,0 2288,2 2092,9 2110,8 -26,6 67,4 -8,5 0,9 13,4

Таблиця 1. Динаміка ефективності
використання праці людського капіталу на підприємствах ГМК України (показник

продуктивності праці), тис. грн/чол.

Джерело: складено авторами на основі [5].
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ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Здатність до формування та ефективного викорис�

тання людського капіталу підприємствами гірничо�ме�

талургійного комплексу України нині визначає можли�

вості у реальній зміні моделі соціально�економічного

розвитку, яка має грунтуватися на формуванні, ефек�

тивному використанні та розвитку людського капіталу,

пріоритеті інноваційної діяльності промислових під�

приємств. Гірничо�металургійний комплекс України за�

лишається одним з базових елементів економіки дер�

жави. Він є основним донором бюджету, забезпечуючи

понад 40% надходжень валюти в країну. Майже 30%

становить його частина у валовому внутрішньому про�

дукті.

Передумовами посилення конкурентних переваг в

умовах глобалізації є перехід України до інноваційної

моделі розвитку економіки, основними ознаками якої

є: використання комп'ютеризованих систем і розвине�

ної інфраструктури, сучасних інформаційних техно�

логій; прискорена автоматизація і комп'ютеризація всіх

сфер і галузей виробництва; споживання інноваційних

продуктів і послуг; гнучка система випереджальної

підготовки та перепідготовки кадрів тощо [1, с. 160].

У сучасних ринкових умовах, коли формується но�

вий тип економіки — "економіка знань", людський ка�

пітал є головною цінністю суспільства, визначальним

фактором сталого розвитку та економічного зростан�

ня, оскільки конкурентні переваги багато в чому дося�

гаються не за рахунок природних ресурсів, а за раху�

Рис. 1. Показники продуктивності праці на підприємствах ГМК за 2012—2016 рр., тис. грн/ос.

Джерело: складено авторами на основі [5].

Категорії персоналу 

Роки Відхилення 

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 
відносне, % 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

2016/ 
2012 

Усього персоналу, осіб, у 
т.ч.: 

7379 7368 7344 7225 6785 -0,15 -0,33 -1,62 -6,09 -8,05 

1. Працівники основної 
діяльності у т.ч.: 

6959 6950 6943 6810 6541 -0,13 -0,10 -1,92 -3,95 -6,01 

– керівники 559 558 554 556 530 -0,18 -0,72 0,36 -4,68 -5,19 
– спеціалісти 790 792 788 780 709 0,25 -0,51 -1,02 -9,10 -10,25 
– службовці  132 131 126 124 109 -0,76 -3,82 -1,59 -12,10 -17,42
– робітники 5478 5469 5475 5350 5193 -0,16 0,11 -2,28 -2,93 -5,20 

Таблиця 2. Оцінка забезпеченості людським капіталом ПАТ "ПівдГЗК" за період 2012—2016 рр.

Джерело: складено авторами на основі [5].

Категорії  
персоналу 

Роки
2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

чисель-
ність, 
осіб 

питома 
вага, % 

чисель-
ність, 
осіб 

питома 
вага, % 

чисель-
ність, 
осіб 

питома 
вага, % 

чисель-
ність, 
осіб 

питома 
вага, % 

чисель-
ність, 
осіб 

питома 
вага, % 

Працівники основної 
діяльності, у т.ч.: 

6959 100 6950 100 6943 100 6810 100 6541 100

– керівники 559 8,03 558 8,03 554 7,98 556 8,16 530 8,10
– спеціалісти 790 11,35 792 11,40 788 11,35 780 11,45 709 10,84 
– службовці 132 1,90 131 1,88 126 1,81 124 1,82 109 1,67
– робітники 5478 78,72 5469 78,69 5475 78,86 5350 78,56 5193 79,39

Таблиця 3. Структура людського капіталу ПАТ "ПівдГЗК" за період 2012—2016 рр.

Джерело: складено авторами на основі [5].
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нок знань, інновацій, інформації, джерелом яких висту�

пає людина [2, с. 31].

Інвестування в людський капітал, який здатен ство�

рювати інтелектуальний продукт, нові технології й впро�

ваджувати їх у виробництво, визнається провідними

світовими корпораціями та науковцями як самими вигі�

дними для підвищення рівня конкурентоспроможності

підприємства.

Оцінити наскільки раціонально й ефективно на

підприємстві використовується людський капітал мож�

на проаналізувавши динаміку обсягів виробництва та

рівня якості продукції, показники фінансово�економіч�

них результатів підприємства, рівень продуктивності

праці тощо. Впровадження інновацій у виробництво та

отримання економічного ефекту на підприємстві потре�

бує висококваліфікованих кадрів, здатних до іннова�

ційної праці.

Аналіз визначення поняття "людський капітал" різ�

ними науковцям свідчить, що не існує єдиної думки

щодо даної категорії. З нашої точки зору, людський

капітал — сукупність здібностей, знань, навичок, запа�

су здоров'я, мотивації, мобільністі, володіння інформа�

цією, що розвинуті внаслідок інвестування і перебува�

ють у власності індивіда, приносять дохід як власнику,

так і суспільствув цілому.

Формування людського капіталу відбувається за

таких умов:

— можливість одержання знань, інформації, роз�

витку талантів та здібностей;

— охорона та збереження здоров'я людини;

— рівень мотивації працівника;

— формування мобільності людського капіталу.

Інвестуючи кошти у покращення зазначених умов,

підприємство створює підгрунтя для активізації процесів

формування корпоративного людського капіталу. На

сьогоднішній день, на жаль, на практиці більшості

підприємств підвищенню інтелектуального рівня людсь�

кого капіталу не приділяється значна увага. Особистість

розцінюють як ресурс, який треба використовувати у ви�

робничих цілях, а не як капітал, що потребує постійно�

го формування, розвитку та удосконалення. На це вка�

зує мінімізація інвестицій у розвиток людського капіта�

лу як з боку держави, так і підприємств, недостатній

рівень матеріального стимулювання працівників до на�

вчання. Це призводить до зниження внутрішньої моти�

вації до підвищення професійного рівня людини та са�

моосвіти. Тільки самовдосконалення та постійний роз�

виток людини сприяють інтелектуалізації людського ка�

піталу, розвитку креативного мислення, творчих здібно�

стей, виникненню інноваційних ідей, тобто підвищенню

інтересу до інтелектуальної праці. Такий підхід позитив�

но вплине на соціально�економічний результат роботи

підприємства та підвищення конкурентоспроможності

національної економіки в цілому [3, с. 143—144].

До найважливіших показників, що характеризують

роботу будь�якого підприємства, ефективність його

функціонування відноситься продуктивність праці. У си�

стемі узагальнюючих показників ефективності вироб�

ництва цьому показнику належить особлива роль. Це зу�

мовлено тим, що, продуктивність праці характеризує до�

сягнутий рівень розвитку матеріально�технічної бази ви�

робництва, ефективність використання людського капі�

талу і досягнень науково�технічного прогресу [4].

Проаналізуємо ефективність використання праці

людського капіталу на гірничо�збагачувальних підприє�

мствах України за період 2012—2016 рр., досліджую�

чи показник продуктивності праці (обсяги виробництва

розраховані у зіставних цінах 2016 року) (табл. 1).

№ Показник 

Роки Відхилення 

2012 2013 2014 2015 2016 
Відносне, % 

2013/
2012 

2014/
2013 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

2016/
2012 

1 Прийнято на підприємство 
(осіб) 

523 503 499 436 452 -3,8 -0,8 -12,6 3,7 -13,6

2 

Вибуло з підприємства 
(осіб), у т.ч.: 

488 546 545 583 618 11,9 -0,2 7,0 6,0 26,6 

- на навчання 280 318 331 298 306 13,6 4,1 -10,0 2,7 9,3 
- по переводу на інше 
підприємство 

10 8 5 7 3 -20,0 -37,5 40,0 -57,1 -70,0

- за власним бажанням, за 
порушенням трудової 
дисципліни 

198 220 209 278 309 11,1 -5,0 33,0 11,2 56,1 

3 Середньоспискова 
чисельність працюючих (ос.) 

7379 7368 7344 7225 6785 -2,1 -1,5 -1,2 -0,3 -5,0 

4 
Коефіцієнти:                     
- обороту з прийому 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 х х х х х 
- обороту зі звільнення 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 х х х х х 

Таблиця 4. Управління людським капіталом на ПАТ "ПівдГЗК" за період 2012—2016 рр.

Джерело: складено авторами на основі [5].

Показники Ум. 
познач 

Позна-
чення 

Роки 
2012 2013 2014 2015 2016

Середньорічний виробіток одного працівника РВ У 2320,38 2685,78 2340,15 1685,16 2250,00
Чисельність робітників Чр Х1 5478 5469 5475 5350 5193
Середньорічна заробітна плата одного працівника ЗП Х2 5028,4 5378,2 5654 6123 6740
Тривалість робочого дня Т Х3 7,9 8,0 8,0 7,9 7,9
Доля працівників, які пройшли професійне 
навчання протягом періоду 

Пнавч Х4 2,3 2,1 2,4 1,8 2,0 

Кількість днів відпрацьованих одним робітником Д Х5 262 260 259 262 261
Доля робітників, які мають вищу освіту Посв Х6 60 69 71 72 70

Таблиця 5. Показники множинної регресійної моделі

Джерело: складено авторами на основі [5].
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Рис. 2. Зв'язок між середньорічним виробітком та долею працівників, які пройшли
професійне навчання протягом періоду

Джерело: побудовано авторами на основі [5].

Як видно з даних табл. 1, показ�

ник продуктивності праці за аналізо�

ваний період мав зростання тільки на

ПрАТ "Полтавський ГЗК" (на 13,4%).

На інших підприємствах показник

ефективності праці зменшився, на що

могло вплинути фінансово�економіч�

на криза, політична нестабільність у

країні (рис. 1).

Дослідження структури та ви�

користання людського капіталу

проведемо на прикладі ПАТ "Пів�

денний гірничо�збагачувальний

комбінат".

За період 2012—2016 рр. Оцінка

забезпеченості людським капіталом ПАТ "ПівдГЗК" та

його структура представлені в таблицях 2, 3.

За аналізований період відбулося зменшення пер�

соналу підприємства на 8,05%, а працівників основної

діяльності — на 6,01%. Аналіз структури людського

капіталу показав, що питома вага робітників складає

майже 79%.

Управління людським капіталом на промисловому

підприємстві за аналізований період представлено в

таблиці 4.

Проаналізуємо вплив виробничих та організа�

ційних факторів  на діяльність  проми слового

підприємства ПАТ "ПівдГЗК", для цього встанови�

мо якість зв'язку між показниками, що виступають

результуючими показниками й характеризують

діяльність підприємства, та продуктивності праці

(Y), який виступає узагальнюючим показником

(табл. 5).

 
де y — узагальнюючий показник;

 — результуючий показник.

Дослідження показали, що найкраща лінія тренда

поліноміальна апроксимація та лінійна, описує за�

лежність середньорічного виробітку та долі працівників,

які пройшли професійне навчання протягом періоду.

Значення R�квадрат дорівнює 0,869, тобто близьке до

одиниці, що свідчить про високий ступінь співпадіння

лінії з даними, отже, результативний показник залежить

від двох факторів на 87%.

Зв'язок між середньорічним виробітком та долею

працівників, які пройшли професійне навчання протя�

гом періоду представлено на рисунку 2.

У результаті проведеного кореляційно — регресій�

ного аналізу впливу виробничих та організаційних фак�

торів на діяльність промислового підприємства ПАТ

"ПівдГЗК" було визначено найкращі зв'язки між показ�

никами, ними є доля працівників, які пройшли навчання

протягом періоду. Вони мають поліноміальну лінію трен�

да. Величина коефіцієнта множинної кореляції вказує

на досить щільний зв'язок між факторами і результа�

тивною ознакою (табл. 6).

Отже, зростання продуктивності праці забезпечує

конкурентні переваги країни, її сталий економічний роз�

виток в умовах всеохоплюючої глобалізації. Оскільки

підвищення продуктивності праці є важливим завданням

будь�якого підприємства, що прагне до підвищення кон�

курентоспроможності підприємства, тому на кожному

підприємстві доцільно розробляти програму підвищен�

ня продуктивності, метою якої є забезпечення зв'язку

між створенням ефективної системи вимірювання про�

дуктивності й завданням людини щодо підвищення ре�

зультатів діяльності підприємства. Головними завдан�

нями такої програми повинні бути: підвищення кваліфі�

кації і практичного досвіду людського капіталу, ство�

рення ефективної інформаційної�інноваційної системи

з питань продуктивності; зростання основних фінансо�

Таблиця 6. Залежність між узагальнюючим показником
(продуктивністю праці) та факторами впливу

Джерело: складено авторами на основі [5].

Фактор Показник Економічний зміст Формула R2 
Х1 Чр Чисельність робітників 0,0327x2 − 347,97x + 927794 00,76 
Х2 ЗП Середньомісячна 

заробітна плата 
0,0003x2 - 3,6725x + 13671 0,2784 

Х3 Т Тривалість робочого дня  4277,8x - 31710 0,4208 
Х4 Пнавч Доля працівників, які 

пройшли навчання 
протягом періоду 

 -5972x2 + 26066x - 25891 0,869 

Х5 Д Кількість 
відпрацьованих днів 
одним робітником 

 -142x2 + 73843x - 1E+07 0,5209 

Х6 Посв Доля робітників, які 
мають вищу освіту 

 -27,528x2 + 3588,1x - 113868 0,71 
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во�економічних показників діяльності організації; ство�

рення сприятливого соціально�психологічного клімату

серед працівників [6].

Впровадження інвестицій в розвиток людського ка�

піталу дає можливість підприємству створювати своє

майбутнє, підвищувати рівень конкурентоздатності в

ринкових умовах. Конкурентоспроможність людського

капіталу визначається конкурентоспроможністю окре�

мих працівників підприємства і значною мірою залежить

від механізму функціонування розвитку людського ка�

піталу на підприємстві.

З нашої точки зору, в сучасних ринкових умовах не�

обхідно удосконалення механізму підвищення конку�

рентоспроможності людського капіталу та його вико�

ристання на вітчизняних підприємствах (рис. 3).

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, в умовах глобалізації конкурентні пе�

реваги економіки України та можливості її модернізації

в значній мірі пов'язані з накопиченим і реалізованим

людським капіталом. Саме люди з їх знаннями, досві�

дом, кваліфікацією дозволяють скоротити відставання

національної економіки від економічно розвинених дер�

жав, формують межі і можливості економічної, техно�

логічної і соціальної модернізації суспільства. Але, на

жаль, в Україні людському капіталу недостатньо при�

діляється уваги як фактору інноваційного розвитку еко�

номіки [8].

Шляхами підвищення ефективності використання

людського капіталу на підприємстві для досягнення ви�

соких результатів та збільшення продуктивності праці

можуть бути: навчання за допомогою сучасних прогре�

сивних інформаційно�комп'ютерних технологій (наприк�

лад, онлайн курси), що дозволить підвищувати квалі�

фікацію працівників без відриву від виробництва; інве�

стування в людський капітал з боку підприємства; підви�

щення мотивації праці через підтримку інноваційного

потенціалу працівників, створення програми управлін�

ня продуктивністю праці, що дасть змогу на підприємстві

підвищити ефективність використання людського капі�

талу, мінімізувати витрати виробництва тощо. Все це

дозволить забезпечити підприємство висококваліфіко�

ваними кадрами та підвищити його конкурентоспро�

можність в ринкових умовах.

Перспективами подальших досліджень стане визна�

чення нових форм мотивації творчої інноваційної праці

людського капіталу підприємствами гірничо�металур�

гійного комплексу України.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BACKGROUND TO STATISTICAL ASSESSMENT
OF EMPLOYMENT QUALITY IN LOCAL UNITS

Статтю присвячено дослідженню актуальних питань статистичного оцінювання якості зайня�
тості, що є надзвичайно важливим для забезпечення сталого розвитку територіальних громад.
Вказано, що в останні десятиріччя суттєво зросли масштаби нестандартних видів зайнятості,
посилилася різнорідність видів зайнятості. Різноманітні аспекти якості зайнятості визначені в
серії досліджень європейських умов праці (The European Working Conditions Survey — EWCS).
Наведено результати опитування за деякими країнами Європи щодо ступеня задоволення зай�
нятістю. Вказано, що статистична основа для вимірювання якості зайнятості на національному
рівні має цілком відповідати Основним принципам офіційної статистики ООН.

У статті визначено, що якість зайнятості охоплює такі аспекти, як безпека і етика зайнятості,
доход і пільги від зайнятості, графік роботи, тривалість робочого часу, поєднання трудової діяль�
ності та особистого життя, стабільність зайнятості і соціальний захист, підвищення кваліфікації
та професійне навчання, а також трудова мотивація і пов'язані з зайнятістю відносини. Зай�
нятість аналізується не тільки як джерело доходу, але й інструмент набуття соціального благо�
получчя, власної гідності та самоповаги.

За результатами проведеного дослідження встановлено, що в процесі формування набору
показників якості зайнятості необхідно спиратися на резолюції і керівні принципи Міжнарод�
них конференцій статистиків праці (МКСП), декларації, конвенції та рекомендації, ухвалені
Міжнародною організацією праці (МОП), інші діючі міжнародні стандарти, а також великий
досвід міжнародних досліджень.

The article focuses on the research of urgent issues on statistical assessment of employment
quality, which is believed to be very important for sustainable development of local units. It states
upon a significant expansion of untypical works and increased employment heterogeneity in recent
decades. Various aspects of employment quality have been determined in the European Working
Conditions Surveys — (EWCS). Employment satisfaction survey results across some European
countries are specified herein. The statistical framework for measuring employment quality at the
national level is specified to comply fully with the UN Fundamental Principles of Official Statistics.

The article states that employment quality covers such aspects as employment safety and ethics,
income and benefits from employment, work schedule, working hours, work and life balance,
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ВСТУП
Сталий розвиток суспільства значно залежить від

"розумної", якісної та здорової робочої сили та сталої

якісної зайнятості.

Якість зайнятості є важливим питанням для терито�

ріальних громад, органів управління, уряду, науковців,

бізнес�структур і дослідників. У багатьох країнах за

останні кілька десятиліть різнорідність видів зайнятості

посилилася. Масштаби нестандартних видів зайнятості

суттєво зросли, в той час як частка стандартних робо�

чих місць із зайнятістю на умовах безстрокового дого�

вору та в режимі повного робочого дня зменшилася. Ці

питання підкреслюють важливість збору більш систе�

матизованої інформації щодо якості зайнятості, покли�

каної доповнити традиційні кількісні показники ринку

праці [2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблем зайнятості населення Украї�

ни займалися такі науковці, як: З. Бараник, В. Василь�

ченко, О. Грішнова, Н. Коваленко, С. Коваль, Е. Лібано�

ва, С. Мельник, А. Нікіфорова, В. Онікієнко, І. Петрова,

В. Петюх, С. Пирожков, В. Покрищук, М. Семикіна,

А. Семенов, В. Скуратівський, М. Черепанський, Л. Чуй�

ко, В. Шамота, І. Штундер та ін. [1; 3; 4].

Мало дослідженим залишається такий надзвичайно

важливий аспект, як якість зайнятості. Важливість якості

зайнятості в рамках своєї роботи підкреслюють багато

міжнародних організацій, особливо Міжнародна органі�

зація праці (МОП) та Європейський фонд поліпшення

умов життя і праці — Єврофонд (European Foundation for

the Improvement of Living and Working Conditions) [5].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є формування теоретико�мето�

дологічних засад статистичного оцінювання якості зай�

нятості в територіальних громадах для створення нау�

ково обгрунтованої бази удосконалення територіаль�

них та місцевих програм зайнятості населення в Україні.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З моменту свого заснування Європейський Союз

приділяв значну увагу зайнятості, а поліпшення умов

праці є однією з ключових пріоритетних цілей у країнах

Європи. Відповідно до Стратегії "Європа 2020" зай�

нятість і якість праці визначені як найважливіші елементи

employment stability and social protection, professional development and training, and also work
motivation and work�associated relationships. Employment is analyzed not only as a source of income
but also as a tool for social well�being, self�esteem, and self�respect.

According to the results of the research, development of employment quality indicators should
rely on resolutions and guidelines of the International Conference of Labor Statisticians (ICLS),
declarations, conventions, and recommendations adopted by the International Labor Organization
(ILO), other applicable international standards, and great experience of international researches.

Ключові слова: групи статистичних показників, Міжнародна організація праці (МОП), сталий розви�

ток, статистичне оцінювання, якість зайнятості.

Key words: groups of statistical indicators, International Labor Organization (ILO), sustainable development,

statistical assessment, quality of employment.

забезпечення розумного, всеосяжного і сталого розвит�

ку, що сприяє подоланню структурних недоліків у євро�

пейській економіці, підвищенню її конкурентоспромож�

ності та продуктивності, а також забезпеченню стійкої

соціальної ринкової економіки. Підвищення якості праці

є одним з "керівних принципів" програми роботи в га�

лузі соціальної політики Європейського Союзу (ЄС) [6].

Ще в 2000 році глави держав і урядів ЄС встанови�

ли "спільну мету переходу до повної зайнятості шляхом

створення не тільки додаткових, але і більш якісних

робочих місць", а також було зроблено висновок про

те, що підвищення якості та продуктивності праці є од�

ним із пріоритетів ЄС [10].

Зайнятість має центральне значення для життя людей

в багатьох країнах, причому не тільки як джерело доходу.

Зайнятість впливає на якість життя у багатьох відношен�

нях: вона часто надає почуття власної гідності, відкриває

можливості для спілкування з іншими тощо. Водночас

деякі види зайнятості можуть мати негативні наслідки для

здоров'я й обмежувати можливості в сфері особистого

життя, тобто зайнятість інколи пов'язана з ризиками [16].

У багатьох країнах становище в області зайнятості

характеризується значними відмінностями в залежності

від демографічних і соціальних груп населення, так само

як і в регіональному (міжнаціональному) розрізі. Якість

зайнятості може мати важливе значення в країнах, які

стикаються з проблемою старіння трудових ресурсів,

оскільки це є одним з ключових чинників підвищення

сталості занятості [9].

Головна мета роботи МОП полягає в "розширенні мож�

ливостей жінок і чоловіків для отримання гідної і продук�

тивної роботи". Але слід зазначити, що характеристики зай�

нятості чоловіків і жінок можуть відрізнятися у багатьох

відношеннях. Таким чином, якість зайнятості має вимірю�

ватися не тільки по відношенню до всіх зайнятих осіб, а й за

відповідними підгрупами, такими як чоловіки і жінки, мо�

лоді й літні працівники або корінні мешканці й мігранти.

Робота ЄЕК ООН, що стосується різноманітних ас�

пектів якості зайнятості, розпочата в 2000 році. В 2005 і

2007 роках було створено дві цільові групи для прове�

дення роботи з гармонізації методології вимірювання

якості зайнятості. Цільова група 2007 року розробила

основу для вимірювання якості зайнятості по семи ви�

мірах за допомогою більш ніж 50 показників і провела

серію імплементаційних досліджень. Така основа до мо�

менту закінчення терміну повноважень цієї цільової гру�

пи була впроваджена щонайменше в дев'яти країнах.
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Індикатори для оцінювання якості зайнятості обговорю�

вались на п'ятдесят восьмій сесії Конференції Євро�

пейських статистиків 8—10 червня 2010 р. [12].

Було проведено серію досліджень європейських

умов праці (The European Working Conditions Survey —

EWCS), що спрямовано на:

— вимірювання на гармонійній основі умов праці в

європейських країнах;

— аналіз відносин між різними аспектами умов праці;

— визначення груп зайнятості за ризиками та про�

блемами, що викликають занепокоєння, а також на�

прямів прогресу;

— моніторинг тенденцій у часі;

— сприяння розвитку європейської політики, зок�

рема питанням якості зайнятості.

EWCS може сприяти обговоренню різноманітних

аспектів якості зайнятості й забезпеченню добробуту

на місцевому та регіональному рівнях.

У ході п'ятого дослідження EWCS у 2010 році було

опитано 44 тис. зайнятих з 34 європейських країн, які

працювали та були класифіковані як зайняті.

Так, наприклад, результати опитування за деякими

країнами Європи щодо ступеня задоволення зайнятістю

наведено на рисунку 1.

Головною метою п'ятого EWCS була розробка ста�

тистичної основи для вимірювання якості зайнятості,

тобто статистичного інструментарію, який міг би гнуч�

ко застосовуватися та використовуватися в різних кон�

текстах залежно від конкретних потреб політики та

інституційних особливостей країн.

Сучасна концепція якості зайнятості спирається на

визначення зайнятості, схвалене в Резолюції про стати�

стику праці, зайнятості та недовикористання робочої

сили, що прийнята на 19�й Міжнародній конференції

статистиків праці, що відбулася в жовтні 2013 року [14].

Ця Резолюція містить не тільки уточ�

нення до існуючих стандартів МКСП,

що стосуються концептуальних виз�

начень і керівних принципів щодо

робочої сили і суміжних компонентів,

але також нові основу і керівні прин�

ципи для вимірювання різних форм

трудової діяльності і рекомендації

щодо показників недовикористання

робочої сили.

З своєю сутністю, якість зайня�

тості можна визначити як складну

концепцію. Підходи до її визначення

та елементи залежать від того, з якої

точки зору оцінюється якість зайня�

тості — суспільства, підприємства

або окремої людини [17].

Слід зазначити, що при визна�

ченні сутності поняття "високоякісна

зайнятість" існують як однакові по�

зиції, так і відмінності у підходах з

точки зору суспільства, підприємства

або окремої людини. Зокрема як ро�

ботодавці, так і працівники глибоко

зацікавлені в скороченні числа не�

щасних випадків на виробництві. Крім

того, працівники, як правило, зацікав�

лені в роботі на прибутковому підприємстві. Однак мо�

жуть також існувати і точки зору, що не співпадають:

наприклад, працівник може вважати "невисокою заро�

бітною платою" рівень, який роботодавець може розг�

лядати в якості високих витрат на робочу силу, що зни�

жують прибуток підприємства.

Група експертів з вимірювання якості зайнятості

використовує підхід до оцінки якості зайнятості вихо�

дячи з перспективи окремої особи. Якість зайнятості

може бути визначена як вся цілісність аспектів зайня�

тості, здатних впливати на добробут зайнятих осіб. Інши�

ми словами, якість зайнятості охоплює такі аспекти, як

безпека і етика зайнятості, доход і пільги від зайнятості,

графік роботи, тривалість робочого часу, поєднання

трудової діяльності та особистого життя, стабільність

зайнятості і соціальний захист, підвищення кваліфікації

та професійне навчання, а також трудова мотивація і

пов'язані з зайнятістю відносини. Зайнятість аналізуєть�

ся не тільки як джерело доходу, але й інструмент на�

буття соціального благополуччя, власної гідності та са�

моповаги.

Статистична основа для вимірювання якості зайня�

тості на національному рівні має повністю відповідати

Основним принципам офіційної статистики ООН (табл.

1) [8].

При оцінюванні якості зайнятості зі статистичної

точки зору не існує оціночних суджень щодо відміннос�

тей між "високоякісною" або "низькоякісною" зайняті�

стю, але використовуються показники, які є значущими

для вимірювання якості зайнятості. Право оціночного

судження належить користувачам даних.

Певна інформація, що стосується якості зайнятості,

може бути наявною в одній країні, але відсутньою в іншій.

Розробка повністю ідентичною інформації по кожній країні

навряд чи можлива або доцільна. Рекомендований підхід,
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Рис. 1. Ступінь задоволення зайнятістю за країнами Європи

Джерело: побудовано за даними [7].
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скоріше, полягає в пропозиції вичерпного набору показ�

ників, які країни будуть використовувати самостійно. Краї�

ни можуть на свій розсуд відібрати ті показники, які вони

вважають корисними виходячи зі своїх національних умов,

а також вибрати відповідне джерело даних.

Слід звернути особливу увагу на той факт, що жоден

окремо взятий показник не може надати цілісне уявлення

про тенденції, що притаманні сфері якості зайнятості. Тому

для одержання повного уявлення про

відповідні процеси доцільним є спільний

аналіз різних показників.

Зазначений підхід надає змогу користу�

вачам вимірювати якість зайнятості, виходя�

чи з перспективи окремої особи. Таким чи�

ном, статистичні показники для вимірюван�

ня якості зайнятості базуються на складових

якості зайнятості, які є релевантними з точки

зору зайнятої особи. В рамках здійснюваної

останнім часом концептуальної роботи про�

понується схожий підхід, який полягає у виз�

наченні якості зайнятості як набору характе�

ристик зайнятості, що впливають на добро�

бут кожного робітника [12].

Запропонована статистична методоло�

гія призначена для вимірювання якості зай�

нятості згідно з [14], тобто роботи в обмін

за оплату або прибуток. Разом з тим бага�

то індикаторів і показників можуть бути та�

кож адекватно застосовані для характери�

стики інших видів трудової діяльності, зок�

рема, для оцінювання виробництва товарів

для власного використання і неоплачуваної

роботи стажерів. Залежно від національ�

них умов, країни можуть розглянути мож�

ливість розширення сфери охоплення ста�

тистичних показників та охопити інші види

трудової діяльності, якщо вважатимуть це

за необхідне. В такому разі рекомендуєть�

ся здійснювати розділення трудової діяль�

ності за видами. В ідеалі, якість зайнятості осіб, які пра�

цюють на кількох роботах, має узагальнювати характе�

ристики додаткової роботи.

Якість зайнятості є багатовимірною концепцією, що

характеризується численними аспектами або вимірами,

які пов'язані із задоволенням різноманітних потреб

людини. Статистична основа визначає концепцію якості

зайнятості у вигляді семи груп. Вимірювання поділяють�

Рис. 2. Групи статистичних показників для вимірювання
якості зайнятості

Джерело: побудовано за даними [15].

Таблиця 1. Основні принципи офіційної статистики

Основні принципи Характеристика
Актуальність, неупере-
дженість та рівний 
доступ 

Офіційна статистика, відповідаючи критеріям практичної корисності, повинна бути складена та надана 
неупередженими офіційними статистичними органами для забезпечення права громадян на публічну 
інформацію, та є невід’ємним елементом інформаційної системи демократичного суспільства, що забезпечує 
уряд, економіку та громадськість даними про економічну, демографічну, соціальну та екологічну ситуацію 

Професійні стандарти та 
етика 

Задля збереження довіри до офіційної статистики, статистичні установи повинні приймати рішення 
відповідно до професійних міркувань, включаючи наукові принципи та професійну етику щодо методів та 
процедур збору, обробки, зберігання та подання статистичних даних 

Підзвітність та 
прозорість 

Для полегшення правильної інтерпретації даних статистичні установи повинні представляти інформацію 
відповідно до наукових стандартів щодо джерел, методів та процедур статистики 

Запобігання 
неправильному 
використанню 

Статистичні відомства мають право коментувати помилкове трактування та неправильне використання 
статистики 

Джерела офіційної 
статистики 

Дані для статистичних цілей можуть бути отримані з усіх типів джерел, будь то статистичні огляди або 
адміністративні записи. Статистичні агенції повинні вибрати джерело щодо якості, своєчасності, витрат та 
навантаження на респондентів 

Конфіденційність Індивідуальні дані, зібрані статистичними органами для узагальнення, незалежно від того, чи вони 
стосуються фізичних або юридичних осіб, повинні бути строго конфіденційними та використовуватися 
виключно для статистичних цілей 

Законодавча  
база 

Закони, нормативні акти та заходи, на яких базуються статистичні системи, повинні бути оприлюднені

Національна 
координація 

Координація між статистичними агенціями всередині країн є необхідною умовою для дотримання 
послідовності та ефективності функціонування статистичної системи 

Використання 
міжнародних стандартів 

Використання статистичними органами в країнах світу міжнародних концепцій, класифікацій та методів 
сприяє гармонізації та ефективності статистичних систем на всіх офіційних рівнях 

Міжнародне співробіт-
ництво 

Двостороннє та багатостороннє співробітництво в галузі статистики сприяє покращенню систем офіційної 
статистики у всіх країнах 
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ся у відповідних випадках на підгрупи. На рисунку 2 на�

ведено групи і підгрупи статистичних показників для ви�

мірювання якості зайнятості.

Важливо відзначити, що порядок груп не передба�

чає ніякої ієрархії, кожна з них може вважатися в рівній

мірі важливою. Так, наприклад, як дохід і пільги від зай�

нятості, так і стабільність зайнятості й соціальний за�

хист є важливими аспектами якості зайнятості, важко

стверджувати, що гідна оплата праці важливіше ста�

більності зайнятості та навпаки. Наведені на рис. 2 гру�

пи показників, хоча і тісно взаємопов'язані між собою,

та мають також певну незалежність одна від одної.

На оцінку якості зайнятості впливає конкретний соці�

ально�економічний контекст. Так, на рівні країни якість

зайнятості осіб, які працюють лише кілька годин, може

оцінюватися по�різному в період економічного спаду в

порівнянні з періодом високих темпів зростання. Анало�

гічним чином визначення "високоякісних" і "низькоякіс�

них" робочих місць може бути різним у різних країнах в

залежності від середнього рівня доходу в цих країнах.

Якість зайнятості має також і суб'єктивну складову.

Одна і та ж характеристика зайнятості може розглядати�

ся одним працівником як така, що приносить значне

внутрішнє задоволення, а іншим — в якості такої, що вик�

ликає стрес. Одні можуть вважати роботу в режимі непов�

ного робочого дня вдалою можливістю забезпечити гар�

монійне поєднання трудової діяльності та особистого жит�

тя, в той час як інші будуть незадоволені меншими можли�

востями отримання доходу при роботі в режимі неповно�

го робочого дня та рівнем їх соціального благополуччя.

Крім того, робота, яка вважається перспективною на од�

ному етапі життя, може бути непривабливою на іншому.

Визначення статистичних показників якості зайня�

тості передбачає відповідність резолюціям і керівним

принципам МКСП, деклараціям, конвенціям та рекомен�

даціям, ухваленим Міжнародною організацією праці

(МОП), існуючим міжнародним стандартам, а також не�

обхідність використання досвіду міжнародних дослід�

жень. На міжнародному рівні існує широкий консенсус

щодо того, що деякі типи зайнятості повинні бути ска�

совані. Це стосується дитячої праці та примусової праці.

Велике число міжнародних досліджень, що проведені

протягом багатьох десятиліть, надали докази того, що

конкретні ситуації в області зайнятості можуть негатив�

но позначатися на якості життя людей [15; 11].

ВИСНОВКИ
На регіональному та місцевому рівні показники якості

зайнятості можуть використовуватися для виявлення тен�

денцій на ринку праці. Так, у разі економічної нестабіль�

ності необхідно знати, яким чином відбувається адапта�

ція ринку праці не тільки з точки зору змін в оцінках

кількісних аспектів зайнятості, а й якості зайнятості.

Групи показників якості зайнятості особливо ко�

рисні для виявлення зайнятих, що знаходяться на рин�

ку праці в менш сприятливій ситуації. У цьому контексті

можуть виділятися різні підгрупи населення: за рівнем

освіти, за ознакою статі, віку, приналежності до етніч�

них меншин, інвалідністю тощо. Це вимагає збір даних

за відповідними категоріями для забезпечення розбив�

ки за кількісними показниками. Слід зазначити, що пе�

релік показників може використовуватися для зістав�

лення якості зайнятості в різних секторах економічної

діяльності або в різних професійних групах.

Перспективи подальших розвідок. Питання статистич�

ного оцінювання якості зайнятості є доволі широким та

таким, що потребує комплексного вирішення. Подальші

дослідження будуть спрямовані на детальне вивчення та�

ких аспектів якості зайнятості, як відносини, пов'язані з

зайнятістю, трудова мотивація, безпека і етика зайнятості,

тривалість робочого часу і поєднання трудової діяльності

та особистого життя, а також на розроблення відповідно�

го набору статистичних показників, формування інформа�

ційної бази дослідження та оцінювання якості зайнятості

в територіальних громадах України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному динамічному суспільстві важливим є

забезпечення інноваційної діяльності у всіх секторах

економіки. Туризм є найбільш стабільною та постійно

зростаючою галуззю світового господарства, де інно�

вації є пріоритетним напрямом розвитку підприємств,
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ACTIVITY OF TRAVEL AGENCIES

У статті досліджено сучасні інноваційні концепції та підходи до управління збутовою діяль�
ністю туристичних підприємств. Розглянуто основні види інноваційного туризму туристичних
підприємств. Визначено, що з метою впровадження збутових інновацій туристичними підприє�
мствами різних груп доцільно проводити зміни в організації збутових та маркетингових проце�
дур, зокрема шляхом застосування бенчмаркінгу, реінжинірингу та аутсорсингу. При цьому
виокремлено напрями, у яких може реалізовуватися збутовий аутсорсинг. З'ясовано, що одни�
ми із основних інноваційних процесів збуту є застосування електронної комерції та сайтів.

The article investigates modern innovative cusps and approaches to the management of sales
activities of tourist enterprises. The main types of innovative tourism of tourist enterprises are
considered. It is determined that in order to implement marketing innovations by tourist enterprises
of different groups it is expedient to make changes in the organization of marketing and marketing
procedures, in particular by applying benchmarking, reengineering and outsourcing. In this case,
the directions in which sales outsourcing can be implemented are identified. It has been argued that
one of the main innovations in sales is the use of e�commerce and sites.
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адже забезпечують залучення клієнтів. Інновації та нові

технології становлять невід'ємну складову конкурен�

тоспроможності туристичних підприємств та є ефектив�

ним інструментом, який допомагає вдосконалити збу�

тову діяльність продуктів та послуг у туристичній ін�

дустрії.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дедалі більше науковців досліджують інноваційну

складову збутової політики туристичних підприємств.

Зокрема варто виокремити праці Буценко І.Н., Ганущак�

Ефименко Л.Н., Стоун М., Вудок Н. та Гембл П., Катае�

ва А.В., Клейменова А.М., Козак М.І., Латипової Е.Н.,

Новікова В.С., Римар М.В., Ликун Н.В., Таганова Д.Н. та

інших, які розглядають найбільш інноваційні продуктові

та процесні інновації у туристичній галузі. Однак на сьо�

годні не знайшли достатнього відображення у працях

науковців питання виокремлення інновацій у збутовій

діяльності туристичних підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у виокремленні основних про�

дуктових та процесних інновацій збутової діяльності ту�

ристичних підприємств.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Впровадження продуктових та процесних інновацій

у збутову діяльність туристичних підприємств повинно

здійснюватися на основі структурних напрямів розвит�

ку туристичних підприємств. Реалізація таких нововве�

день вимагає розробки нових організаційних структур

управління інноваційним розвитком підприємства.

Концепція стратегічного збутового управління тури�

стичним підприємством повинна включати інноваційну

стратегію розвитку.

Основними елементами інноваційної стратегії мають

стати: створення інновацій, які забезпечать конкурен�

тоспроможність; дотримання рівноваги між існуючими

та новими напрямками послуг туристичного підприєм�

ства [8].

Інноваційну збутову діяльність туристичного підпри�

ємства можна тлумачити як діяльність, що передбачає

планування, організацію, керівництво, мотивацію та

контроль щодо об'єкта управління шляхом розробки та

застосування системи стратегій (обраних залежно від

інноваційного потенціалу підприємства і факторів впли�

ву зовнішнього середовища), спрямовану на досягнен�

ня поставленої перед підприємством мети і таку що

включає такі етапи [10, c. 362—363]:

Етап І. Планування інноваційної діяльності. Визна�

чення мети та завдань інноваційної діяльності на основі

поточних та перспективних планів розвитку підприєм�

ства, маркетингових та фінансових стратегій. Аналіз

зовнішнього, внутрішнього середовища підприємства;

аналіз ринку, аналіз можливостей і загроз, аналіз ри�

зиків. Вибір оптимальної альтернативи. Конкретизація

інноваційної програми, планування технічних, еконо�

мічних та фінансових напрямів роботи.

Етап ІІ. Організація інноваційної діяльності. Вибір

інструментів реалізації інноваційної діяльності, визна�

чення джерел фінансування та їх структури, узгоджен�

ня термінів.

Етап ІІІ. Керівництво інноваційною діяльністю. Добір

кадрів, розподіл функціональних обов'язків. Встанов�

лення поетапних завдань. Розподіл фінансів.

Етап IV. Мотивація інноваційної діяльності. Викори�

стання стимулів для оптимізації процесу здійснення

інновацій.

Етап V. Контроль інноваційної діяльності/ Зі�

ставлення здобутих результатів із запланованими (кон�

троль фінансів, технічно�якісних характеристик тощо).

Етап VI. Оцінювання ефективності та планування

перспектив інноваційної діяльності.

Позиціювання інновацій може здійснювати на основі

їх: проектування, маркетингового дослідження, визна�

чення складу ринку, становлення інновацій та управлін�

ня життєвим циклом інновації (табл. 1).

Впровадження новітніх підходів управління марке�

тингом та збутом може здійснюватись на основі імпле�

Найменування 
процесу Умовні позначення етапів процесів 

А 
Проектування 
інновації (ПІ) 

ПІ-А1. Розробка інновації як базовий процес 
ПІ-А2. Розробка інновацій у підходах до маркетингових досліджень і сегментації 
ПІ-А3. Розробка інновацій у позиціонуванні
ПІ-А4. Розробка інновацій в управлінні життєвим циклом

Б 
Маркетингове 
дослідження 
(МД) 

МД-Б1. Маркетингові дослідження при розробці інновацій
МД-Б2. Попередні маркетингові дослідження
МД-Б3. Маркетингові дослідження при оцінці попиту і розробці проекту позиціонування 
МД-Б4. Маркетингові дослідження при управлінні життєвим циклом 

В 
Склад ринку 
(СР) 

СР-В1. Сегментація ринку при розробці інновацій
СР-В2. Попередня сегментація
СР-В3. Сегментація за результатами розробки інновації
СР-В4. Сегментація при управлінні життєвим циклом інновації 

Г 
Становлення 
інновації 
(СІ) 

СІ-Г1. Становлення інновацій як базовий процес
СІ-Г2. Проект становлення на етапі розробки інновації
СІ-Г3. Проект становлення інновації за результатами маркетингового дослідження та 
сегментації і при введенні інновації на ринок 
СІ-Г4. Зміни в становленні при управлінні життєвим циклом

Д 
Управління 
життєвим 
циклом 
інновації 
(УЖЦІ) 

УЖЦІ-Д1. Управління життєвим циклом інновації як базовий процес
УЖЦІ-Д2. Оцінка потенціалу життєвого циклу інновації на етапі розробки 
УЖЦІ-Д3. Оцінка потенціалу життєвого циклу інновації за результатами маркетингового 
дослідження та сегментації 

УЖЦІ-Д4. Оцінка потенціалу життєвого циклу при розробці проекту становлення 

Таблиця 1. Структура процесів при розробці і реалізації
маркетингового проекту впровадження інновацій

Джерело: розроблено автором.
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ментації сучасних концепцій (підходів) у збутову

діяльність, зокрема актуалізованими та новітніми на

сьогодні стають концепції (стратегії), — Kaizen (Кайд�

зен), LeanThinking (Лін підхід), SixSigma (Шість сігма),

Blueoceanstrategy (Стратегія блакитного океану), Стра�

тегічні карти (BalancedScorecard).

Зміна збутових бізнес�процесів із застосуванням

новітніх теоретичних підходів маркетингу та збуту може

здійснюватись у напрямах впровадження таких кон�

цепцій: концепція удосконалювання товару; концепція

інтенсифікації комерційних зусиль продавця; концепція

соціально�етичного маркетингу; концепція лате�

рального маркетингу; концепція холістичного маркетин�

гу; новаторська концепція розвитку бізнесу виокреми�

ли Г. Хемел — К. К. Прахалада, теорія "7 S", спортинг

та матчінг.

Впровадження інноваційних видів туризму туристич�

ними підприємствами може включати запровадження:

корпоративного та бізнес�туризму, освітнього туризму,

туризму окремих подій, екотуризму, агротуризму,

екстремального туризму, пригодницького та екзотично�

го туризму, новітніх напрямів культурного туризму,

хоббі�туризму, шопінг�туризму, таймшеру, комбінова�

них турів [7].

У межах розробки ділового туризму, що передба�

чає подорож в ділових цілях туристичним підприємствам

можна впроваджувати: бізнес�поїздки із туристичним

супроводом, конгресно�конференційний туризм (орга�

нізація турів на форуми, виставки, конференції) та інтен�

сив�туризм та організація корпоративних пікніків [6, с.

63].

У межах розробки освітнього туризму, що перед�

бачає поїздку з ціллю навчання, туристичним підприєм�

ствам можна впроваджувати: освітні тури вивчення іно�

земних мов, професійні освітні тури та спортивні освітні

тури.

У рамках впровадження туризму окремих подій,

найбільш популярними напрямами для впровадження є:

карнавали, спортивні події (Олімпіади, чемпіонати фут�

болу), культурні події (кінофестивалі, Оскар), етнічні

свята окремих народів та застосування новітнього підхо�

ду театралізації під час проведення екскурсій. Для впро�

вадження природного туризму (екотуризму) операто�

рам рекомендовано окрім відвідувань природних запо�

відників, екосистеми, орнітологічні тури, фотополюван�

ня тощо. В рамках впровадження агротуризму, що пе�

редбачає поїздки у сільську місцевість, можна долучи�

ти також риболовні тури, тури полювання, збирання трав

тощо.

Серед видів екстремальних туристичних інновацій�

них продуктів можемо запропонувати впровадження

наступних: повітряні екстремальні туристичні продукти

(дельта�планеризм, балонінг, дирижаблі, парашутинг,

кайтинг, авіатуризм), водні екстремальні туристичні про�

дукти (греблі, човни, круїзи, рафтинг, каноінг, підводні

човни, риболовля, дайвінг), сухопутні екстремальні тури

(велотуризм, туризм на джипах, конях, караванинг,

трекінг), гірські тури (альпінізм, маунтинбайкінг, гірсько�

лижні тури, спелеотуризм� дослідження печер), космо�

тури (на разі цей вид інновації є неможливо впровадити

у діяльність туроператорів) та інші.

Особливої популярності набули шопінг тури у різні

країни світу. Особливо інноваційними сьогодні є тайм�

шер�тури, оволодіння нерухомістю в курортних місцях

на правах кондомініуму з можливістю користуватися

нею протягом ряду років, але лише кілька днів або

тижнів у році [7].

З метою впровадження збутових інновацій туристич�

ними підприємствами різних груп доцільно проводити

зміни в організації збутових та маркетингових проце�

дур, зокрема шляхом застосування бенчмаркінгу, реін�

жинірингу та аутсорсингу.

Бенчмаркінг збутового процесу туристичних підпри�

ємств дозволяє запозичити конкурентні переваги і підви�

щити конкурентоспроможність за рахунок пошуку, вив�

чення та адаптації найкращих методів реалізації збуто�

вої діяльності з метою підвищення ефективності її фун�

кціонування [9, c. 92].

Застосування бенчмаркінгу туристичними підприє�

мствами пропонуємо проводити за такими етапами, як

планування, дослідження, спостереження і збір інфор�

мації, аналіз, адаптація та удосконалення. У рамках за�

гального підходу до типології бенчмаркінгу можна

сформувати п'ять типів процесу бенчмаркінгу, що необ�

хідно застосовувати туристичними підприємствами:

внутрішній, зовнішній конкурентний, зовнішній внутрі�

шньогалузевий, зовнішній міжгалузевий, комбінований

міжгалузевий і зовнішній бенчмаркінг. Відповідно, обо�

в'язковим для застосування на усіх туристичних підприє�

мствах є проведення внутрішнього (порівняння турис�

тичних продуктів компанії, налагодження збутових про�

цесів у окремих територіальних підрозділах або окре�

мих менеджерів по напрямах) та зовнішнього конкурен�

тного бенчмаркінгу (порівняння з прямими конкурента�

ми по туристичних продуктах та додаткових послугах а

також технології, процесах збуту та ефективності збу�

тового управління) (табл. 2).

Сьогодні, коли бізнес�процеси у сучасному підприє�

мництві вимагають застосування інноваційних методів

управління збутом, особливу роль відіграє реінженіринг

збутових бізнес�процесів, який пропонується застосо�

вувати і в туристичній галузі. Реінжиніринг збутових

Найменування типу бенчмаркінгу Рівень 
співробітництва

Значимість 
інформації

Величина 
прискорення 

Внутрішній Високий Висока Невисока 
Зовнішній конкурентний Низький Висока Середня 
Зовнішній внутрішньогалузевий Середній Середня Висока 
Зовнішній міжгалузевий Середній Низька Висока 
Комбінований міжгалузевий Високий Висока Висока 
Зовнішній бенчмаркінг Середній Дуже висока Дуже висока 

Таблиця 2. Часові рамки застосування типів бенчмаркінгу
туристичними підприємствами

Джерело: розроблено автором.
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процесів, виявляється через фундаментальне переос�

мислення і радикальне перепроектування збутових

бізнес�процесів з метою досягнення істотного поліпшен�

ня якості функціонування [2, с. 13].

Умови необхідності реінжинірингу збутових про�

цесів для туристичних підприємств є такими:

І. Підприємство знаходиться у стані глибокої кризи

(низька частка ринку, скорочення кількості споживачів,

високий рівень витрат, зменшення рентабельності) —

застосовується кризовий реінжиніринг.

ІІ. Задовільний стан діяльності підприємства з не�

сприятливим прогнозом на майбутнє (прогноз падін�

ня попиту, зменшення прибутковості та конкурентос�

проможності) — застосовується кризовий реінжині�

ринг.

ІІІ. Туристичні підприємства, що динамічно та агре�

сивно розвиваються. Існує постійна необхідність пошу�

ку новітніх моделей збуту для суттєвого відриву від пря�

мих конкурентів — застосовується реінжиніринг роз�

витку.

Необхідним інноваційним збутовим механізмом є і

аутсорсинг, зокрема збутовий, що дозволяє підприєм�

ству знизити витрати і зосередитися на найбільш рента�

бельних для нього видах діяльності [3, c. 145]. Застосу�

вання зовнішніх джерел інших компаній аутсорсингу

(оutsourcing) у системі збуту туристичних підприємств

дає можливість знизити вартість окремих бізнес�про�

цесів; підвищити якість отриманих послуг за рахунок

високого рівня компетенції аутсорсингових компаній;

знизити ризики неефективної реалізації окремих бізнес�

процесів тощо [3, с. 86].

Збутовий аутсорсинг може реалізовуватись турис�

тичними підприємствами у напрямах: стратегічне збуто�

ве планування та програмування, реклами туристично�

го продукту, обслуговування web�сторінки, обслугову�

вання мобільного додатку, поліграфія та роздача лис�

тівок, просування туристичного продукту в соціальних

мережах, інтернет�розсилка, маркетингова аналітика та

дослідження ринку (бенчмаркінг), опитування спожи�

вачів, аудит, брендинг, збутовий реінжиніринг. Визна�

чення необхідності застосування напрямів аутсорсингу

пропонуємо здійснювати на основі значимості цього на�

пряму у збутовій структурі та рівнем реалізації напряму

у компанії порівняно із тими, що на ринку (у прямих кон�

курентів або у аутсорсингових компаній).

Важливого значення у сучасних умовах набуває і ви�

користання нових технологічних процесів та ресурсів

збуту туристичного продукту, зокрема, електронне

інформування, електронне бронювання та конструюван�

ня турів, ретаргетинг, застосування мобільних додатків

та онлайн аналітики. Необхідними до впровадження є

інноваційні напрями інтернет�інформування споживачів

туристичних продуктів, а саме через: блоги, соціальні

мережі, тематичні форуми, пошукові системи та сайти,

купівля посилань, контекстна реклама, лінкбайтинг, RSS

та інші.

Моніторинг ринку туристичних послуг (власний веб�

сайт, e�mail, Meta, Google, Yandex, чати і т.п.), марке�

тингова діяльність (власний веб�сайт, банерна реклама,

e�mail (пряма розсилка), контекстна реклама), онлайн

продаж туристичних послуг, отримання професійної

інформації (тематичні та спеціальні сайти та портали) є

Таблиця 3. Формування віртуального сектору збуту тур продуктів

Джерело: розроблено автором.

Назва сектору збуту Приклад/функція
Сайт туроператора – консолідатора з он-
лайн системою бронювання 

Вітчизняний і іноземний

Сайти ініціативних туроператорів з онлайн 
системою бронювання 

Власний сайт з системою бронювання 

Сайти мереж турагентств з онлайн 
системою бронювання 

Кооперація підприємств з спільною системою 
бронювання 

Система реферальних агентів з онлайн -
бронюванням 

Участь малих підприємств у системі бронювання 
великих 

«Особистий кабінет» агентів на сайті т/о 
консолідатора 

Система персонального входу до системи 
бронювання 

Пошукові системи (пошукові сайти) TourPoisk
Довідкові системи з модулем «Пошук туру» Тrident.travel
Сайти - цінові агрегатори Міститься інформація про кілька підприємств і їх 

ціни на турпродукт 
Професійні сайти для турбізнеса Турбіржа, е-маркетинг, е-продажі
Онлайн сервіс на сайті  Автоматизовані модулі, хости і банери 
Блогери Ведуть спілкування з відвідувачами онлайн 
Онлайн-консультанти Консультують споживачів в режимі онлайн  
Подорожани, які залишають відгуки і 
поради  

На форумі, онлайн книга «скарг і пропозицій»  

Global Distribution System, GDS) -
міжнародна комп'ютерна система 
бронювань 

Служба міжнародного бронювання

Advertisements. Active Denial System -
система активного відкидання  

Служба каталогів Microsoft Windows, яка дозволяє 
централізовано управляти об'єктами в домені 

Система взаєморозрахунків BSP  Метод надання та виписки Стандартних 
перевізних документів та інших підзвітних форм, 
а також звітності за виписку цих документів між 
авіакомпаніями 

ІТ-технології для самоорганізованих 
туристів та віртуальних агентів  

«Гарячі» лінії туроператорів (з бонусами, 
знижками, акціями, підвищеними комісійними); 
модуль TourClient 

Мобільні додатки Додатки, які включають онлайн бронювання туру 
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складовими інформаційного забезпечення збутової

діяльності туристичного підприємства. Особливого зна�

чення набувають пошукові та інформаційні системи в ту�

ризмі, де може бути розміщена реклама на туристично�

го оператора чи туристичне агентство, а саме популярні

туристичні сервери: http://www.turbaza.com.ua — ук�

раїнський туристичний сервер http://www.tou�

rism.gov.ua — туристична державна адміністрація Ук�

раїни http://www.tourism.gov.ua — туристична дер�

жавна адміністрація України, www.tour.com.ua — тури�

стичний ринок України, www.ukrtravel.net — сайт ко�

рисний як для споживачів туристичних послуг [7].

Одним із основних інноваційних процесів збуту є

застосування електронної комерції, яка дозволяє інтен�

сивно збільшити збут туристичного підприємства в ме�

режі Інтернет. Головними учасниками електронної ко�

мерції є готелі, авіакомпанії, туристичні оператори та

клієнти. Вона передбачає онлайн�бронювання турів,

серед яких глобальні системи бронювання (поширюєть�

ся за межі країни в якій здійснюється покупка), націо�

нальні системи бронювання (в межах країни) та комп'�

ютерні системи бронювання.

Використання віртуального сектору збуту туристич�

них продуктів забезпечує досить істотне підвищення

ефективності "реальних" продуктових пропозицій.

Більш того, сучасні технічні можливості дозволяють

здійснювати продаж продуктів безпосередньо в рамках

віртуального сектору: від пошуку покупцем потрібного

туристичного продукту до його моментальної оплати і

доставки в режимі "онлайн" [11, c. 184—185].

Формування віртуального сектору збуту туристич�

них продуктів для туристичних операторів та туристич�

них агенцій подано в таблиці 3.

Важливого значення набуває формування опти�

мальних схем бронювання туристичних продуктів у ме�

жах сайту туристичного підприємства. За допомогою

рисунку 1 ми спробуємо унаочнити схему системи бро�

нювання турів на сайтах туристичних операторів, зок�

рема вона включає: перегляд турів на сайті, реєстрацію,

замовлення туру, перевірку даних, підрахунок загаль�

ної вартості туру, підтвердження замовлення туру.

Після того як користувач зайшов на сайт, він пови�

нен мати змогу переглянути всі наявні тури і вибрати

серед них потрібний. За умов наявності потрібного туру

розпочинається процес бронювання для зареєстрова�

них клієнтів, далі здійснюється перевірка параметрів

туру та оформлення і у подальшому спілкування із ме�

неджерами зі збуту (рис. 1).

Сформуємо детальний алгоритм дій, які виконують

учасники процесу, за допомогою UML діаграми діяль�

ності під час онлайн бронювання (рис. 2). В умовах прид�

бання туру на сайті повинна функціонувати зручна та

ефективна електронна платіжна система, яка є автома�

тизованою інформаційною системою, що призначена

для проведення розрахунків в Інтернеті між фінансови�

ми, комерційними, виробничими, урядовими та гро�

мадськими організаціями, а також окремими користу�

вачами [5].

Платіжні системи туристичних підприємств мають

забезпечувати: ефективність функціонування, безпе�

ребійність та безпеку; надійність і міцність, гарантуван�

ня відсутності зривів, чи виходу з ладу системи платежів;

швидкий, економний і точний вихід потоку операцій;

справедливий підхід (вимога участі в платіжній системі

осіб, що відповідають необхідним кваліфікаційним кри�

теріям) [13]. Після замовлення на сайті туру відбуваєть�

ся його бронювання. Це відбувається відразу, проте

отримати тур споживач може безпосередньо через тиж�

день до поїздки. При цьому є два варіанти отримання

клієнтом путівки: поштою або кур'єром.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фактичне отримання 
супровідних документів 

Телефонний контакт з 
оператором 

Підтвердження Електронне отримання 
супровідних документів 

Підтвердження 
замовлення туру 

Оплата через електронні 
системи 

Підрахунок загальної вартості до оплати 

Замовлення туру 

Перевірка даних туру 

Відмова 

Вихід з сайту 

Тур не знайдено 
або не підійшов 

Вхід на сайт 

Пошук необхідного туру 

Перегляд турів 

Реєстрація на сайті 

Тур є в наявності 
та підходить

Джерело: розроблено автором.

Рис. 1. Структурна схема етапів системи бронювання туристичного підприємства



Інвестиції: практика та досвід № 9/201844

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Ще одним інноваційним напрямом діяльності тури�

стичних підприємств у збуті турпродукту є впроваджен�

ня нових інформаційних маркетингових та збутових про�

грам.

Серед маркетингових інформаційних програм, що

слід впроваджувати в діяльність є програми для марке�

тингових досліджень, серед яких для проектування опи�

тувань (Visual QSL), проведення опитувань (Bellview

FUSION, Bellview CATI, Bellview TCI, Bellview CAPI,

Bellview WEB, Bellview SCAN, Bellview CAWI) та аналі�

зу і представлення результатів опитування (Pulsar, Pulsar

WEB, STAR). Варто застосовувати також загальні мар�

кетингові програми, серед яких CRM�системи Siebel,

CRM Analysis, "e by Epicor", CRM�система Vantive, SAS

CRM, Oracle CRM та Microstrategy 7.0. Дані програми

включають комплекс маркетингових заходів, необхід�

них для підприємства.

Щодо покращення роботи з клієнтами, то ми про�

понуємо для туристичних підприємств напрацюван�

ня клієнтських баз, sms розсилки, Puch�повідомлен�

ня в запропонованих мобільних додатках, у яких

будуть міститися повідомлення про акційні та нові

тури, проведення конкурсів та акційних пропозицій

тощо.

Призначенням облікових програми і crm�програм є

накопичення та аналіз інформації про продажі, аналіз

продуктів, клієнтів; основні користувачі програм цієї

групи — штатні співробітники компанії (маркетолог�

аналітик, бренд�менеджер). Система внутрішньої мар�

кетингової звітності зазвичай базується саме на об�

ліковій програмі, тобто на комп'ютерній системі, в якій

веде облікову діяльність підприємство. Програмний па�

кет для обліку не можна віднести до маркетингового

програмного забезпечення; він є базою даних, в якій

зберігається те, що так важливо для маркетолога: про�

дажі, клієнти і маса іншої інформації про комерційну

діяльність компанії. Класичний приклад — 1С Підприє�

мство [4].

Статистичні програми дозволяють вирішувати

бізнес� і дослідницькі завдання, використовуючи стати�

стичні методи. Вони схожі на Microsoft Excel, але з на�

багато більш широкими можливостями. Найбільш відомі

приклади: SPSS, StatSoft Statistica, Так�Система [13].

Програми для стратегічного і тактичного плануван�

ня призначені для осіб, що приймають рішення: дирек�

тор з маркетингу, директор з розвитку, керівник ком�

панії, консультант. Приклади: Ластівка, БЕСТ�марке�

тинг, Маркетинг�Мікс 3, конс�SWOT�аналіз, конс�Сег�

Рис. 2. Алгоритм дій учасників процесу бронювання туру
на сайті туристичного підприємства

Джерело: складено автором на основі джерела [5]
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ментування ринку і позиціонування бренду, конс�По�

зиціонування продукт [1]. Маркетингові пакети "повно�

го циклу" представлені тільки однією програмою

Marketing Analytic, яка забезпечує автоматизацію всіх

маркетингових функцій компанії (з тим або іншим сту�

пенем деталізації та ефективності). Цей програмний

комплекс призначений для інформаційно�аналітичної

підтримки управління маркетингом і комерційною

діяльністю компанії. Marketing Analytic допомагає ви�

рішити такі завдання: сегментацію ринків, аналіз по�

точного положення компанії на ринку, оцінку майбут�

нього становища компанії при різних стратегіях роз�

витку [12].

ВИСНОВКИ
Отже, запропоновані заходи з впровадження про�

дуктових та процесних інновацій у збутову діяльність

туристичних підприємств дозволять максимально набли�

зити споживача до туристичного оператора. Сьогодні,

коли розвиваються нові технології, інформаційні сис�

теми, бізнес повинен йти з ними в ногу, а особливо та�

кий мінливий і багатогранний як туристичних, тому за�

пропоновані нами заходи будуть безумовно цьому спри�

яти.
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У статті розкрито особливості функціонування механізму індустріальних парків України як
одного із видів вільних (спеціальних) економічних зон. Визначено їх інвестиційну роль. Дове�
дено, що концепція створення індустріальних парків на практиці реалізовані лише частково та
не відображає актуальної інформації щодо їх стану. Фінансова неспроможність та нестача учас�
ників повноцінного запуску індустріальних парків обумовила додаткове залучення коштів із
фонду державного фінансування регіонального розвитку. Зміни джерел фінансування індуст�
ріальних парків призвела до розпорошеності фінансування. Визначено, що процес створення
за пуску функціонування індустріальних парків затримується на довготривалі строки, тому ви�
значено доцільність моніторингу стану індустріального парку на кожному етапі. Запропонова�
но створити комісію у складі представників Мінекономрозвитку, місцевих органів виконавчої
влади та представників громадськості та провести оцінювання діяльності індустріальних парків
у кожному регіоні відповідно до затвердженої ними концепцій, розробити порядок оцінювання
та моніторингу їх статусу.

The article describes the peculiarities of functioning of the mechanism of industrial parks of Ukraine
as one of the types of free (special) economic zones. Their investment role is determined. It is proved
that the concept of the creation of industrial parks in practice only partially implemented and does
not reflect the actual information about their state. Financial insolvency and lack of participants in
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It is determined that the process of creation of the start�up of the functioning of industrial parks is
delayed for a long time, therefore the expediency of monitoring the state of the industrial park at
each stage is determined. It is proposed to create a commission consisting of representatives of the
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іноземних інвестицій та збільшення їх обсягів про�

голошувалася урядом в межах довгострокових стра�

тегічних документів [1; 2]. У результаті ІП в Україні

почали створюватися на базі вже діючих підприємств
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ще до затвердження законодавчих документів з цьо�

го напряму. Концепція створення індустріальних

(промислових) парків, схвалена урядом у 2006 році

[5], передбачала використання неперспективних

підприємств, бажано з розвинутою інфраструк�

турою, для розміщення ІП, які в подальшому висту�

пають як "точки регіонального зростання" [5]. При

цьому, І етап (2006—2007 роки) відводився на роз�

робку нормативно�правової бази з питань створен�

ня та функціонування індустріальних (промислових)

парків [5]; другий етап (2008—2010 роки) — на реа�

лізацію пілотних проектів, формування системи уп�

равління та моніторингу результатів діяльності інду�

стріальних (промислових) парків [5]; третій етап (по�

чинаючи з 2009 року) — узагальнення результатів

організації, переваг системи управління та механіз�

му функціонування індустріальних (промислових)

парків тощо [5]. Координація роботи з реалізації

Концепції здійснюється Мінекономіки [5]. Однак

Закон про індустріальні парки було затверджено

лише у 2012 році [6]. Згідно з Законом [6] пріори�

тети діяльності парку, необхідні ресурси та джере�

ла їх отримання визначалися концепцією ІП. Конт�

роль за дотриманням затвердженої концепції в ході

діяльності ІП покладено на ініціатора його створен�

ня [6]. Законом передбачено надання пільг для ке�

руючих компаній та ініціаторів створення, а саме:

безвідсоткові кредити (позики), цільове фінансуван�

ня на безповоротній основі [6]; також у разі будів�

ництва об'єктів у межах індустріальних парків до

пайової участі у розвитку інфраструктури населено�

го пункту не залучаються ініціатори створення —

суб'єкти господарювання та керуючі компанії індус�

тріальних парків, учасники індустріальних парків [6].

Крім того, положеннями Закону передбачено

звільнення від оподаткування митом устаткування,

обладнання та комплектувальних виробів до них, ма�

теріалів для ІП, що не виробляються в Україні, та не

є підакцизними товарами [6].

Безпосередньо суб'єктами ІП виступають: 1) іні�

ціатори створення (місцеві органи, приватні осо�

би, інші суб'єкти), чиї ідеї відображено у концепції

ІП; 2) керуючі компанії, які забезпечують облашту�

вання ІП, здійснюють пошук інвесторів тощо; 3) учас�

ники ІП,  суб'єкти,  що здійснюють операційну

діяльність в межах функціонування ІП; інвестори,

якими виступають суб'єкти, що інвестують на різних

умовах кошти в облаштування ІП. Поряд з цим дер�

жавна підтримка надається ініціаторам створення,

керуючим компаніям та учасникам індустріальних

парків лише за умов включення ІП до Реєстру індус�

тріальних парків, при цьому на час включення у його

межах повинен бути відсутній цілісний майновий

комплекс, що дає змогу здійснювати виробництво

продукції [6], що значно ускладнює отримання пільг

та потребує додаткових фінансових зусиль для її от�

римання. Крім того, процедура звільнення від опо�

даткування митом товарів для ІП є достатньо склад�

ною та довготривалою, що унеможливлює її засто�

сування, витрачання вивільнених коштів також жор�

стко регламентується Митним кодексом. Також За�

коном [6] передбачено, що керуюча компанія зобо�

в'язана звітувати щокварталу ініціатору створення та

уповноваженому державному органу про стан та ре�

зультати функціонування ІП. Також зазначено, що

уповноважений державний орган здійснює моніто�

ринг функціонування ІП [6]. На теперішній час на за�

конодавчому рівні не затверджено порядок прове�

дення моніторингу ступеню досягнення цілей за ре�

зультатами кожного етапу діяльності ІП, визначено�

му концепцією. У широкому доступі відсутні статис�

тичні дані щодо результатів діяльності створених

індустріальних парків, їх кількості, хоча обов'яз�

ковість такої процедури могла б сприяти постійно�

му контролю на кожному етапі створення та функ�

ціонування ІП, прийняття відповідних рішень за його

результатами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями розвитку індустріальних парків займа�

лися такі вчені, як: О.О. Молодован, А.П. Павлюк,

О.О. Єгорова, К.Л. Маркевич, С.Ю.Барвіцький Л.І. Фе�

дулова та інші, проте їх дослідження присвячені удос�

коналенню безпосередньо індустріальних парків, але

недостатньо уваги приділяється стратегічним аспектам

інтеграції їх механізмів у структуру інвестиційної плат�

форми національної економіки.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є обгрунтування стратегічних

напрямів розвитку механізму функціонування індустрі�

альних парків для розбудови інвестиційної платформи

національної економіки.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

За даними Мінекономрозвитку [3] в Україні ста�

ном на 27.10.2017 створено 30 індустріальних парків,

з яких 28 включено до Реєстру індустріальних парків.

Також функціонує 7 приватних індустріальних парків,

які до Реєстру індустріальних парків не вносилися [7].

Однак оприлюднена загальна інформація надана

лише щодо тридцяти трьох індустріальних парків,

створених станом на 25.10.2017 [3], тобто є неповною

та не відображає реальну картину реалізації проектів

створення ІП.

Процес створення та реєстрації індустріальних

парків в Україні характеризується нерівномірною ди�

намікою. Так, у 2014 році до Реєстру включено 12, у

2015 році — жодного, у 2016 році — 3 та у 2017 році —

13 [3].

Враховуючи певний термін, що пройшов від дати

створення ІП, внесених до реєстру у 2014 році, та від�

сутність офіційних аналітичних даних щодо результатів

їх функціонування, проаналізуємо деякі аспекти етапів

їх організації.

Так, термін від дати прийняття рішення про ство�

рення ІП, затвердження їх концепцій до дати включен�

ня до Реєстру становить від кількох місяців (ІП "Доли�

на") до року (ІП "Славута", ІП "Свема") [3]. При цьому

на законодавчому рівні зазначено, що ініціатор ство�

рення після прийняття рішення протягом 3 календар�

них днів може надати уповноваженому органу заяву
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про включення до Реєстру разом із наступними доку�

ментами: рішенням ініціатора про створення індустрі�

ального парку, його концепцією, виписки з Державно�

го земельного кадастру щодо земельної ділянки та

правовстановчих документів на розташовані на ній

об'єкти нерухомого майна; також за наявності вка�

зується найменування керуючої компанії та учасників

[6]. Термін розгляду заяви та прийняття відповідного

рішення — 30 календарних днів із дня отримання зая�

ви.

На наш погляд, перед прийняттям та затверджен�

ням рішення про створення ІП та його концепції

ініціатором створення вже проведена певна підго�

товча робота. Тому документи, які необхідно дода�

вати до заяви про включення ІП до Реєстру, наприк�

лад, щодо земельної ділянки та майнових об'єктів,

розташованих на його території, вже підготовлені,

тому при необхідності реально вкластися у встанов�

лені строки щодо подання документів для внесення

ІП до реєстру.

Період вибору керуючої компанії та отримання

нею відповідного статусу у ІП, внесених до Реєстру у

2014 році, також триває від кількох місяців ("ІП "Сла�

вута") до двох років (ІП "Центральний") після внесен�

ня їх до Реєстру [3]. При цьому підставою для укла�

дання договору про створення та функціонування ІП

між ініціатором створення та керуючою компанією

вже є рішення про створення ІП [6]. На подачу заявок

на конкурс надається 30�денний термін, ще 30 днів

— на розгляд заявок, та протягом 10 днів після розг�

ляду комісією визначається переможець, з яким

ініціатор створення укладає договір. Після підписан�

ня договору вибрана юридична особа набуває стату�

су керуючої компанії [6].

Таким чином, випадки, коли від дати прийняття

рішення про створення ІП, затвердження його Кон�

цепції до дати включення до Реєстру проходить три�

валий термін (до року), достатньо довго (до двух

років) не укладено договір про створення та функ�

ціонування ІП із керуючою компанією, на наш по�

гляд, можуть свідчити про формальний підхід ініціа�

торів створення до вказаного питання, невисокий

рівень підготовки документів та бюрократичні пе�

решкоди.

Станом на 27.10.2017 учасники зареєстровані лише

у трьох ІП із 28, у тому числі із внесених до Реєстру у

2014 році — у одного (ІП "Свема" 06.06.2014 р.) [3].

У межах інших ІП, внесених до Реєстру у 2014 році,

учасники не зареєстровані [3] при тому, що пройшло

більше трьох років після прийняття рішення про їх ство�

рення, наприклад, ІП "Долина", ІП "Славута", ІП "Рясне�

2" [8].

При цьому, згідно Закону про індустріальні

парки підставою для їх ліквідації є не здійснення

протягом трьох років у межах ІП господарської

діяльності його учасниками [6]. На теперішній час

на законодавчому рівні не розроблено механізм

визначення статусу ІП на кожному етапі за певни�

ми критеріями та порядок моніторингу ініціатора

створення ІП щодо виконання прийнятих рішень та

прийняттям виконавчих рішень за його результа�

тами.

Таким чином, можна стверджувати, що на кінець

2017 року Україна має мінімальні започаткування

щодо розвитку ІП. Враховуючи непідготовленість

інфраструктури територій, що пропонуються для

розбудови створених ІП, значні суми асигнувань, не�

обхідні для їх  облаштування,  брак коштів  у

внутрішніх та невпевненість зовнішніх інвесторів,

актуальним є залучення додаткових джерел фінан�

сування.

Новий поштовх у розвитку ІП було надано по�

ложеннями прийнятої Державної стратегії регіо�

нального розвитку до 2020 року [9]. На законодав�

чому рівні розроблено додатковий механізм дер�

жавної підтримки ІП за рахунок направлення коштів

Державного фонду регіонального розвитку (далі —

ДФРР) на фінансування проектів створення їх

інфраструктури за умови співфінансування з місце�

вими бюджетів на рівні 10 % від їх кошторисної

вартості [9]. В умовах проголошеної децентралі�

зації ІП стають дієвим інструментом регіонального

розвитку.

Слід зазначити, що в межах виконання плану за�

ходів до реалізації стратегії розвитку регіонів на ДФРР

переноситься вартість робіт по облаштуванню індуст�

ріальних парків, яку концепцією ІП передбачалося

профінансувати за рахунок керуючих компаній чи інве�

сторів, що не було виконано у встановлені терміни,

також витрати по створенню інфраструктури ІП (буді�

вництво інженерних мереж до територій ІП) та вартість

роботи по створенню ІП, раніше затверджених урядом

як державні цільові програми, які так і не було про�

фінансовано.

Таким чином, при тому, що здійснюються спроби

змінити джерела фінансування витрат по організації

ІП, не виконуються передбачені затвердженими до�

кументами та рішеннями терміни початку їх діяль�

ності,  що може вплинути на план їх розвитку,

відповідні зміни до їх концепції не вносяться. Також

ініціаторами створення та уповноваженими органами

не визначається ступінь досягнення цілей на кожно�

му етапі діяльності ІП, що унеможливлює визначення

чіткого статусу ІП як діючого чи формально існуючо�

го для зовнішніх спостерігачів чи потенційних інвес�

торів.

Так, за даними індустріальних парків "Коростень",

"Долина", "Тростянець", "Свема" визначено, що на цьо�

му етапі основне фінансове навантаження щодо облаш�

тування ІП передбачене за рахунок ДФРР. При цьому

зміни до концепції ІП не вносилися, що досить складно

відстежити.

Слід зазначити, що ІП, внесені до Реєстру у 2016—

2017 роках, розвиваються більш енергійно в результаті

активізації інвестиційної діяльності уряду та, можливо,

врахованих помилок раніше створених структур. Таким

чином, спостерігається пожвавлення активності по ство�

ренню ІП в Україні.

Так, із 15 створених у 2016—2017 роках та із вклю�

чених до Реєстру станом на 27.10.2017 р. ІП учасники

вже є у двох суб'єктах: ІП "Павлоград" (3 учасника) та

Індустріальний парк "Ланнівський індустріальний парк"

(1 учасник), дата включення до реєстру 14.02.2017 та

12.09. 2017 відповідно до [3].
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ВИСНОВКИ
З метою узагальнення даних щодо кількості та ре�

зультатів діяльності ІП у відповідних регіонах та недо�

пущення розпорошення бюджетних коштів на точкові

заходи пропонується:

1) створити комісію у складі представників Мінеко�

номрозвитку, місцевих органів виконавчої влади та

представників громадськості та провести оцінювання

діяльності ІП у кожному регіоні відповідно до затверд�

женої концепції за такими критеріями: дотримання тер�

мінів етапів створення ІП у частині визначення джерел

фінансування облаштування ІП та напрямів їх залучен�

ня, плану розвитку, оцінити перспективи щодо залучен�

ня учасників (за їх відсутністю) та інших критеріїв — за

рішенням комісії; періодичність оцінювання — раз на 2

роки. Дані оприлюднювати щороку. Розробити порядок

оцінювання та моніторингу.

2. Комісії за результатами проведеного оцінюван�

ня за результатами отриманих даних: підготувати вис�

новок щодо відповідності порядку створення ІП поло�

женням затвердженої концепції та доцільності подаль�

шого існування, в тому числі ІП, включених до Реєстру,

в яких більше трьох років після створення не здійснюєть�

ся господарська діяльність його учасниками, та реко�

мендувати ініціаторам створення вжити заходи щодо

його ліквідації або реорганізації.

3. У разі прийняття комісією позитивного рішення

щодо подальшого існування ІП надати пропозиції ініціа�

тору створення в частині: врегулювати питання щодо

внесення необхідних змін до концепції ІП з урахуван�

ням змін, що відбулися; забезпечити проведення моні�

торингу прийнятого рішення — 1 раз на півроку; за ре�

зультатами проведеного моніторингу у разі недотриман�

ня прийнятих рішень — ініціювати внесення змін до кон�

цепції; надавати звітність щодо виконання концепції ІП

та щодо діяльності в ВП уповноваженому органу —

1 раз/рік; розробити та запровадити систему оцінюван�

ня реалізації затверджених концепцій індустріальних

парків, внесених до реєстру, та порядок проведення

постійного моніторингу виконання рішень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сучасних економічних реалій, коли спос�

терігається спад виробництва, збільшення частки "тіньо�

вої" економіки, поступова втрата ринків збуту та загаль�
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USING THE DUE DILIGENCE PROCEDURE AS AN IMPORTANT REDUCTION OF INFORMATION
RISKS IN THE IMPLEMENTATION OF EMISSION DEPARTMENTS

У статті висвітлено сутність, призначення "дью ділідженс", обгрунтовано доцільність засто�
сування такої перевірки в сучасних ринкових відносинах. Визначено, що ця процедура є необ�
хідною в умовах розвинутої економіки. Ефективність інвестицій у значній мірі залежить від пра�
вильності визначення ціни придбання відповідних активів та оцінки всієї сукупності ризиків, що
супроводжують трансакцію. Для адекватної оцінки ризиків та визначення максимально допус�
тимої ціни придбання таргет підприємства перед укладенням відповідної угоди рекомендується
проводити дью ділідженс (Due Diligence). Всі вони базуються на повному дослідження підприє�
мства, шляхом аналізу якісних і кількісних показників.

The article highlights the essence, the purpose of the "Due Diligence", the feasibility of using this
test in the modern market relations is substantiated. It is determined that this procedure is necessary
in the conditions of a developed economy. The effectiveness of investments largely depends on the
correctness of the price of the acquisition of the relevant assets and the assessment of the totality
of the risks accompanying the transaction. In order to adequately assess the risks and determine
the maximum permissible acquisition price, the target company is recommended to conduct a so�
called Due Diligence before concluding the relevant agreement. All of them are based on a complete
study of the company, through the analysis of qualitative and quantitative indicators.

Ключові слова: дью ділідженс, інвестиції, перевірка, аудит, таргет�підприємства, розвиток підприємства.
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на деіндустріалізація, набуває актуальності потреба у

проведенні інкорпорування стратегічного потенціалу

компаній. Такий захід передбачає інтеграцію бізнес�про�

цесів шляхом включення активів (частково або у повно�
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му обсязі) в структуру фінансово�промислових груп або

холдингів. Найбільш ефективним інструментом дослі�

дження діяльності компанії у такому випадку виступає

дью ділідженс — процедура незалежної оцінки об'єкта

інвестування, що проводиться з метою зменшення ри�

зиків придбання компанії.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню дью ділідженс присвячені наукові

праці зарубіжних вчених, зокрема Дж. Боуера (вивчав

роль процедури дью ділідженс при злитті та поглинанні),

Р. Уотермена (досліджував способи ефективного управ�

ління компанією), а також авторів збалансованої сис�

теми показників Р. Каплана та Д. Нортона та багатьох

інших. Водночас українські дослідження обмежуються

статтями з окремих питань: І.М. Ткачук досліджує

відмінності аудиту та дью ділідженс, а праці В.М. Ли�

ховчука, Н.Є. Сілічевої, О.О. Терещенка та М.В. Стець�

ка присвячені перспективам розвитку процедури дью

ділідженс в Україні. Про дью ділідженс як різновид

аудиторських послуг пишуть І.М. Гноєва, А.О. Касич,

Б.В. Мельничук. Однак недостатнє вивчення проблема�

тики дью ділідженс визначає актуальність подальших

наукових досліджень у цьому напрямі.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Фінансове забезпечення розвитку окремих підпри�

ємств та регіонів, в яких вони ведуть свою діяльність у

значній мірі залежить від ефективності функціонування

ринку капіталів [1]. Водночас, здійснюючи операції на рин�

ку капіталів, слід адекватно оцінювати ризики вкладень

коштів у капітальні активи. Значний блок ризиків ринко�

вих трансакцій криється в ціні придбання відповідних ак�

тивів. За загальним правилом, інвестору рекомендується

вкладати кошти в недооцінені ринком активи, і навпаки,

продавати — переоцінені. Досліджуючи операції на рин�

ку капіталів у контексті інвестування коштів у власних кап�

італ емітентів слід виділити такі їх види: придбання незнач�

ної кількості корпоративних прав підприємств, придбання

контрольного пакету корпоративних прав, поглинання

підприємства, злиття та приєднання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ефективність інвестицій у значній мірі залежить від

правильності визначення ціни придбання відповідних

активів та оцінки всієї сукупності ризиків, що супровод�

жують трансакцію. Для адекватної оцінки ризиків та

визначення максимально допустимої ціни придбання

таргет підприємства перед укладенням відповідної уго�

ди рекомендується проводити так званий дью ділідженс

(Due Diligence). Не дивлячись на необхідність дью

ділідженс, його актуальність та все більше поширення

як у зарубіжній, так і у вітчизняній практиці, в Україні

практично відсутні дослідженні з цієї проблематики [2].

Термін due diligence (дью ділідженс) був введений в

юридичний обіг у США на початку ХХ ст. Спочатку він

означав процедуру розкриття інформації брокером пе�

ред інвестором про компанію, акції якої торгуються на

фондовій біржі. Нині під цим терміном розуміється збір

і аналіз інформації з метою оцінки різноманітних ри�

зиків, пов'язаних з інвестуванням.

Поняття Due Diligence набуло широкого використан�

ня серед фінансових менеджерів, аналітиків, юридич�

них консультантів починаючи з другої половини 90�х

років минулого сторіччя для характеристики комплекс�

ного аналітичного супроводження операцій з реоргані�

зації, Mergers&Acquisition (M&A), антикризового управ�

ління. Термін походить від англійського Diligence, що

означає ретельність, точність, старанність та Due — на�

лежний, акуратний, відповідний. Таким чином, поняття

Due Diligence можна перекласти як "з необхідною (на�

лежною) ретельністю". Економісти під цим поняттям

розуміють ретельний аналіз, перевірку та оцінку підпри�

ємства.

В економічному розумінні термін Due Diligence

означає глибокий і комплексний аналіз всіх аспектів

фінансово�господарської діяльності підприємства:

організаційних, правових, фінансових, маркетингових,

податкових, політичних, ринкових, технологічних тощо.

Іншими словами, цей термін означає систему інформа�

ційно�аналітичних заходів, спрямованих на всебічну

перевірку законності та економічної доцільності запла�

нованої операції з придбання інших підприємств чи їх

реорганізації. Спочатку Due Diligence — аудит викори�

стовувався американськими економістами в процесі

комплексного аналізу підприємств для прийняття рішен�

ня про допуск їх цінних паперів до котирування на

біржах. Сьогодні сфера застосування Due Diligence є

набагато ширшою [2].

Отже, на сьогоднішній день не існує єдиного підхо�

ду до трактування терміну "дью ділідженс". Зарубіжні

вчені та практики (юридичні, аудиторські та консалтин�

гові фірми) по різному тлумачать зміст даної категорії,

а саме "дью ділідженс" — це:

— всебічне дослідження діяльності компанії, її

фінансового стану і положення на ринку [3];

— система заходів, спрямованих на всебічну пере�

вірку законності і комерційної привабливості планової

угоди, інвестиційного проекту [2];

— збір і аналіз інформації з метою оцінки різнома�

нітних ризиків, пов'язаних з інвестуванням [3];

— процес грунтовного аналізу всіх активів, що вхо�

дять до складу підприємства, з перевіркою їх юридич�

ної "чистоти" та зобов'язань, реального правового та

фінансового становища [2];

— система або комплекс аналітичних і оперативних

заходів, спрямованих на всебічну перевірку законності

і комерційної привабливості планової угоди, інвести�

ційного проекту, процедури і т.д. з метою уникнення або

максимального зниження існуючих підприємницьких

ризиків (політичних, правових, податкових, маркетин�

гових) [4].

Аналізуючи різні визначення терміну "дью ділі�

дженс", доцільно зазначити, що всі вони базуються на

повному дослідження підприємства, шляхом аналізу

якісних і кількісних показників.

Необхідність проведення Due Diligence виникає в

таких випадках [5]:

— у процесі прийняття рішення про допуск цінних

паперів до котирування на біржі (IPO);

— у разі залучення власного капіталу підприємства�

ми, корпоративні права яких не мають обігу на ринку

(Private Equity);
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— у ході реорганізації підприємств;

— у процесі здійснення операцій типу Mergers&Ac�

quisition;

— у процесі санації підприємств.

Дью ділідженс є необхідною передумовою прийнят�

тя рішення крупними компаніями щодо придбання (чи

поглинання) інших підприємств (операції типу Mer�

gers&Acquisition). У разі, якщо відповідні операції

фінансуються за рахунок банківського кредиту, то вис�

новки за результатами проведеного аудиту є необхід�

ною складовою пакету документів, які надаються кре�

дитуючому банку.

У проведенні "дью ділідженс" зацікавлені як пред�

ставники підприємства (власники, керівники, менедже�

ри), так і сторонні особи (покупці, інвестори, банківські

установи). Зокрема "дью ділідженс" дозволяє:

— інвестору — виявити негативні сторони діяль�

ності підприємства; оцінити ризики подальшого існуван�

ня бізнесу; отримати захист від можливих негативних

фінансових подій; прийняти кінцеве рішення про мож�

ливість і доцільність інвестування;

— покупцю — отримати детальну інформацію про

бізнес, виявити потенційну користь від здійсненої уго�

ди; визначити структуру угоди; отримати знання про

важливі ділянки здійсненої угоди;

— власнику, керівнику, менеджеру — оцінити ро�

боту структурних підрозділів та підприємства в цілому;

сконцентрувати увагу на ключових моментах інвести�

ційних угод; оптимізувати процес продажу підприємства;

визначити оптимальну ціну здійсненої угоди;

— банківським установам — вивчити бізнес пози�

чальника; визначити платоспроможність та ліквідність

позичальника [6].

На сьогодні відсутні загальні теоретичні підходи до

методології проведення "дью ділідженс". Деякі фірми

проводять дану перевірку, покладаючись на власне ро�

зуміння того, які напрями діяльності підприємства по�

винні бути дослідженні, які питання повинні бути висві�

тлені при проведенні перевірки, які документи для цьо�

го повинні бути вивчені. Інші фірми, надаючи послуги

по проведенню "дью ділідженс", покладаються на

досвід західних колег, запозичуючи загальні підходи і

адаптуючи їх, а ще інші розробляють методику та план

проведення перевірки, покладаючись на власні знання

та компетенцію [7].

Аналізуючи зарубіжний досвід проведення такої пе�

ревірки, доцільно зазначити, що на Заході досить по�

всякденною є практика проведення попереднього "дью

ділідженс" (юридичного, технічного, маркетингового).

У його основі може лежати інформація не тільки доку�

ментальна, а й отримана шляхом переговорів або інтер�

в'ю відповідних фахівців, які мають відношення до об�

'єкта, так і володіють знаннями в суміжних сферах діяль�

ності (службовці, експерти, працівники та ін.). Такий

досить неформальний підхід хоча й не може відрізня�

тися високою точністю результатів, але дозволяє опе�

ративно отримати відповіді на принципові питання про

наявність тих чи інших ризиків або можливостей [3].

В Україні досить відомими випадками проведення

дью ділідженс є аудит, що проводився інвесторами пе�

ред приватизацією Криворіжсталі та у процесі придбан�

ня банку "Аваль". Так, перед покупкою українського

банку "Аваль" австрійським Райффайзенбанком в

2005 році дью ділідженс (або передпродажний аудит)

щодо Авалю був здійснений з боку представників по�

купця. Такий аудит був досить ретельним і тривав близь�

ко двох місяців. Цікавим є те, що керівництво "Авалю"

дозволило здійснити дью ділідженс діяльності банку й

іншому претенденту на покупку [2].

Головною метою DD є мінімізація ризиків інвесторів

при здійсненні операцій M&A на основі аналізу шансів

та ризиків, пов'язаних з відповідними інвестиціями. Дью

ділідженс є основним інструментом ризик�менеджмен�

ту покупця під час здійснення операцій з придбання чи

поглинання інших підприємств. Досягнуте за результа�

тами DD зниження інформаційних ризиків суттєво підси�

лює позиції покупця у ході переговорів з продавцем. У

разі виявлення суттєвих ризиків вартість об'єкта інвес�

тування суттєво зменшується. Якщо продавці не готові

до адекватного зменшення ціни підприємства, за резуль�

татами DD може бути прийняте рішення щодо припинен�

ня переговорів про придбання (чи реорганізацію). За

оцінками експертів, витрати інвестора на проведення

середнього за розмірами європейського підприємства

коливаються в межах 40—80 тис. євро.

У процесі дью ділідженс мають бути виявлені так

звані Deal Breakers (підвищені небезпеки) — обстави�

ни, що характеризують високий рівень ризику вкладень

у таргет�підприємство, за неможливості усунення яких

слід відмовитися від трансакції. До типових прикладів

Deal Breaker можна віднести такі обставини [2]:

— наведені в бізнес�плані крупні клієнти підприєм�

ства до таких не відносяться;

— занижені значення потреби в капіталі для реалі�

зації запланованих антикризових заходів;

— наявність незавершених судових процедур, в

яких задіяне підприємство — об'єкт інвестування;

— невирішені конфлікти навколо прав власності;

— відсутність ліцензій (інших прав) на здійснення

діяльності, передбаченої в бізнес�планах;

— невідповідність технологій вимогам природо�

охоронного законодавства.

Головне завдання DD полягає в об'єктивному виз�

наченні реальної вартості підприємства, яке є об'єктом

аналізу (ціни таргет�підприємства). Експерти мають оці�

нити, наскільки може зменшитися чи збільшитися вар�

тість таргет�підприємства з урахуванням реалізації стра�

тегії покупця. Особлива увага при цьому концентруєть�

ся на факторах, які вирішальним чином можуть вплину�

ти на створення чи поглинання вартості. Для цього екс�

перти мають розуміти основні причини здійснення транс�

акції та перевірити реальність планів інвестора щодо

генерування доданої вартості. На основі одержаної

інформації приймаються рішення щодо доцільності

здійснення придбання чи реорганізації підприємства,

розраховуються пропорції обміну корпоративних прав,

розробляються заходи з ризик�менеджменту.

Слід підкреслити, що важливий масив інформації,

на основі якої оцінюється актуальна та майбутня вар�

тість підприємства є результатом управлінського обліку.

Однак достовірність цієї інформації не підтверджуєть�

ся зовнішніми аудиторами. Саме тому в процесі DD слід

здійснити верифікацію даних, які випливають із управ�
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лінського обліку. Необхідно також перевірити, на�

скільки виправданими є припущення, на яких базують�

ся прогнозні розрахунки щодо майбутніх показників

прибутку та cash�flow.

Основна частину приросту вартості за результата�

ми придбання чи злиття підприємств зумовлена ефек�

том синергізму. Очікуваний ефект синергізму від прид�

бання чи злиття підприємств може бути наслідком змен�

шення адміністративних витрат, диверсифікації видів

діяльності, отримання доступу до нових каналів збуту

продукції, використання податкових переваг, посилен�

ня позицій у відносинах з постачальниками тощо. У про�

цесі DD необхідно перевірити реальність розрахунків

щодо очікуваного зростання вартості внаслідок ефек�

ту синергізму [5].

Неякісний дью ділідженс може мати катастрофічні

наслідки як для таргет�підприємства, так і для інвесто�

ра. Повчальним прикладом у цьому разі може стати не�

вдала санація будівельного підприємства Meir&Jaggi

(Швейцарія), спробу якої було здійснено інвестором —

Brun Holding. Всього через три місяці після операції

придбання Meir&Jaggi було прийнято рішення щодо

ліквідації цього підприємства, наслідком чого стало

звільнення 650 працівників. За повідомленнями нових

власників, фінансова криза на підприємстві була знач�

но глибшою, ніж це випливало з попереднього аналізу

та інформації колишніх власників. Так, з документації

та санаційних планів, наданих попередніми власниками

випливало, що витрати на фінансове оздоровлення

складають від 8 до 15 млн франків. Водночас у резуль�

таті вивчення реальної ситуації на підприємстві новим

менеджментом з'ясувалося, що для реалізації антикри�

зових заходів лише протягом першого року санації не�

обхідно 30—40 млн франків, що було непосильним тя�

гарем для інвестора. В результаті того, що санатор поніс

витрати не лише на придбання фінансово�неспромож�

ного підприємства, а й інвестував значну суму коштів у

антикризові заходи, він сам опинився під загрозою

фінансової кризи. Інвестор спробував зробити юридичні

заходи впливу щодо колишніх власників фінансово�не�

спроможного підприємства, однак, такі заходи вияви�

лися запізнілими. Основною причиною ситуації, що

склалася був неякісний дью ділідженс [2].

При проведенні "дью ділідженс" слід враховувати

такі факти [5]:

— результати дослідження є дійсними виключно на

дату, станом на яку проводиться "дью ділідженс", за

винятком випадків, коли в звіті вказується протилежне;

— результати дослідження не можуть бути викори�

стані інакше, ніж відповідно до цілей і завдань, викла�

дених у договорі між замовником та виконавцем даної

перевірки;

— виконавець не несе відповідальності за рішення,

які були прийняті замовником, виходячи з інформації

про результати дослідження.

Висновки з проведеного дослідження

У сучасному світі дью ділідженс став необхідним

етапом процесу інвестування. Безсумнівно, проведен�

ня дью ділідженс більш ефективно до вкладення коштів

інвестора в об'єкт інвестування. Однак, як відомо, кра�

ще пізно, ніж ніколи. Тому проведення дослідження

об'єкта інвестування після вкладення коштів є нехай і

кілька запізнілою, але не менш важливим заходом за�

хисту інтересів інвестора.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні більшість промислових підприємств України

опинились у критичних умовах і питання, чи зможуть вони

залишитись на ринку, чи будуть витіснені з нього більш кон�

курентоспроможними зарубіжними компаніями, стоять

дуже гостро. Протягом багатьох десятиліть організаційна

структура промислових підприємств України була сталою.

З одного боку, жорстка ієрархічність давала змогу чітко

контролювати виробничі процеси, була простою і зрозум�

ілою. З іншого боку, відсутність зворотного зв'язку у лан�

цюзі керівник — підлеглий, надмірна бюрократизація уп�

равлінського процесу, перешкоджання вільного обміну іде�

ями та інформацією між працівниками різних підрозділів

призводить до гальмування інноваційного розвитку

підприємства.
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ABILITY TO CREATE CROSS^FUNCTIONAL TEAMS OF ORGANIZATIONAL STRUCTURES
MANAGEMENT BY INDUSTRIAL ENTERPRISES

У статті здійснено дослідження придатності до створення крос�функціональних команд організаційних
структур управління промисловими підприємствами. Узагальнено оцінки використання горизонтальних
та вертикальних організаційних структур на промислових підприємствах. За результатами аналізу орган�
ізаційних структур промислових підприємств встановили, що промислові підприємства України мають
механістичну організаційну структуру, яка перешкоджає їх ефективному інноваційному розвитку. Про�
ведено аналіз кадрової політики та інноваційної діяльності досліджуваних підприємств для встановлен�
ня можливості формування крос�функціональних команд. Досліджено досвід зарубіжних компаній щодо
формування крос�функціональної взаємодії персоналу на підприємствах. Доведено, що найбільш спри�
ятливою організаційною структурою управління для формування крос�функціональної взаємодії персо�
налу є органічна структура. Як альтернативу існуючій організаційній структурі запропоновано перехід до
її матричної варіанту.

The article studies the suitability for creation of cross�functional commands of organizational structures of
management by industrial enterprises. The estimates of the use of horizontal and vertical organizational
structures at industrial enterprises are summarized. According to the results of the analysis of the organizational
structures of industrial enterprises, it was found that the industrial enterprises of Ukraine have a mechanistic
organizational structure that impedes their effective innovative development. The analysis of personnel policy
and innovation activity of the investigated enterprises is carried out in order to establish the possibility of formation
of cross�functional commands. The experience of foreign companies in the formation of cross�functional
interaction of personnel at enterprises is researched. It is proved that the most conducive organizational structure
of management for the formation of cross�functional interaction of personnel is an organic structure. As an
alternative to the existing organizational structure, the transition to its matrix version is proposed.
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Оскільки сьогодні промисловість України переживає не

найкращі свої часи, що супроводжується банкротством од�

них підприємств та переходом на неповний робочий день

інших, виникає все більше питань стосовно можливості ви�

ходу з цієї кризи. Єдиним правильним шляхом, що може до�

помогти вітчизняним підприємствам стати знову успішними

є інноваційний розвиток. При цьому він має реалізовуватись

не лише через пошук нових ринків збуту, застосування су�

часних технологій та обладнання, випуск продукції, що

відповідає потребам споживачів, але й через трансформа�

цію поглядів на організаційну структуру та методи управлі�

ння персоналом. Оскільки наявність крос�функціональних

команд на підприємстві є передумовою для інноваційного

розвитку, актуальним є дослідження організаційних струк�

тур управління на придатність для створення таких команд.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У працях вітчизняних науковців багато уваги приділяється

пошуку оптимальної організаційної структури управління, яка

здатна забезпечити ефективність діяльності підприємства.

Зокрема питанням оптимізації та удосконалення організацій�

ної структури управління присвячені праці таких науковців, як

Р. Вільгуцька, Н. Георгіаді, О. Гірняк, К. Зайченко, Л. Петрен�

ко, М. Пріступа, І. Продіус, І. Прудникова, О. Ралко, К. Сіма�

ков, М. Трейтяк, Л. Чорна, В. Шорохов, І. Шуст та ін. Більшість

науковців схиляється до думки, що лінійні та лінійно�функціо�

нальні структури управління є застарілими і потребують змін

на більш прогресивні адаптивні види організаційних структур.

При цьому Л. Чорна підкреслює , що застосування органічної

структури на промислових підприємствах навряд чи можливе,

хоча лінійна структура має свої вади, але для цього виду

підприємства вона є обгрунтованою системою ієрархії управ�

ління [10]. На думку К. Сімакова, не існує ідеальної організа�

ційної структури, яка б підходила для всіх підприємств. При

цьому науковець наголошує, що для промислових підприємств

бажано відходити від структур з жорсткою ієрархією і пере�

ходити до більш гнучких структур [9, с. 11].

Закордонні вчені, які досліджують крос�функціональні

команди, також зважають у своїх працях на можливість їх

створення в умовах різних організаційних структур управлі�

ння. М. Мохамед, М. Станкоскі, А. Мюррей зазначають, що

суто бюрократичні підприємства з жорсткою ієрархією є ан�

тагоністами інноваційного розвитку та перешкодою для ство�

рення крос�функціональних команд [14, с. 131]. Більшість

зарубіжних науковців, зокрема таких, як С. Ароновець,

М. Базігос, В. Бей, К. Гегнон, Е. Де Олівера, А. Де Смет, Д. Ері�

кссон, Дж. Лав, М. Мохамед, А. Мюррей, М. Пімента, С. Ро�

пер, М. Станкоскі, Л. Франкель, Я. Фен, П. Хілтофт, В. Цудзі

досліджують організаційні структури управління на їх при�

датність для створення крос�функціональних команд. Оск�

ільки у вітчизняній науковій літературі таких досліджень бра�

кує, то існує потреба у визначенні можливості створення крос�

функціональних команд на вітчизняних підприємствах.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є аналіз організаційної структури

промислових підприємств та визначення сприятливої

організаційної структури управління для формування крос�

функціональної команди.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Слід зазначити, що суттєвою відмінністю вітчизняних

промислових підприємств від закордонних є те, що останні

намагаються все більше відходити від вертикальної органі�

заційної структури, переходячи до горизонтальної. На вітчиз�

няних підприємствах організаційна структура, що була виз�

начена як жорстка ієрархічна ще за радянських часів, й нині

лишається незмінною. Як зазначають науковці [14], "свобо�

да мислення та навчання — це не утопічна гарантія успіху,

яка є найкоротшим шляхом до інновацій, що ніколи не ство�

рювались за авторитарного стилю управління" [14, с. 131].

Дж. Лав, С. Ропер та Д. Манджаротті вказують, що за�

стосування крос�функціональних команд у інноваційному

процесі веде до створення 29,5% успішних інноваційних про�

дуктів у Великобританії проти 9,5% таких продуктів у Німеч�

чині. Секрет більш високих показників британців відносно

німців криється у взаємодоповнюваності учасників крос�фун�

кціональних команд та обраній фазі інноваційного циклу, за

якої ці команди беруть участь у розробці продукту [13].
Науковці [11] зазначають, що теоретично можливо сфор�

мувати крос�функціональну взаємодію й в умовах вертикаль�
ної організаційної структури, але ефективність такої команди

буде значно нижчою через існування бар'єрів для спілкування

учасників команди та обмеженості доступу до інформації [11,

c. 623]. Було проведено дослідження у Китаї на високотехно�

логічних промислових підприємствах щодо впливу вертикаль�

ної та горизонтальної організаційних структур на крос�функц�

іональну взаємодію. Дослідження проводилось експертним

методом. В результаті статистичного аналізу анкетних даних

опитування топ�менеджменту та керівників проекту, вчені роб�

лять висновки, що горизонтальна структура позитивно впли�

ває на крос�функціональну взаємодію, а вертикальна структу�

ра — негативно [11, с. 628].

Основні переваги горизонтальної або, як її ще назива�

ють, органічної організаційної структури для формування

крос�функціональної команди полягають у можливості

вільного спілкування учасників, безперешкодного руху

інформації та наявності у членів команди достатніх повно�

важень для самостійного прийняття рішень. Ці переваги мо�

жуть бути створені для окремих підрозділів підприємства

у рамках механістичної (ієрархічної) структури управлін�

ня.

Тобто докорінна зміна організаційної структури для фор�

мування крос�функціональної взаємодії є необов'язковою

умовою. Наприклад, за матричної структури, в якій поєднуєть�

ся вертикальний напрям управління функціональними та

лінійними підрозділами з горизонтальним напрямом управлі�

ння окремими проектами, можливо успішно реалізувати крос�

функціональну взаємодію.

Важлива роль у зарубіжних дослідженнях відводиться

компліментарності крос�функціональних команд та бізнес�

процесам, у яких вони приймають участь. Бразильські вчені

встановили, що найбільш поширеним є наступний склад крос�

функціональних команд: вчені, технологи, інженери, дизайне�

ри, маркетологи, торговий персонал, кваліфікований персо�

нал.

Щодо бізнес�процесів, то крос�функціональна взаємодія

застосовується у таких: оцінювання розвитку стратегії; управ�

ління продуктовим портфелем та його розвитком; оцінювання

бізнесу; управління каналами роздрібного продажу; впровад�

ження нових технологій [12, с. 4]. При цьому Дж. Лав, С. Ропер

та Д. Манджаротті підкреслюють, що застосування крос�фун�

кціональної взаємодії є доцільним на етапах планування, роз�

робки, створення нового продукту, але розробка маркетинго�

вої стратегії має лишатися справою виключно маркетологів [13,

c. 13].

Інші вчені, навпаки, вважають, що у розробці маркетинго�

вої стратегії варто застосовувати крос�функціональну взаємо�

дію. Автори статті також вважають, що участь крос�функціо�

нальної команди у формуванні маркетингової стратегії є не�

обхідною. Для аналізу організаційних структур управління на

їх придатність до формування крос�функціональних команд

було обрано великі машинобудівні підприємства України.

Слід зазначити, що машинобудування є галуззю, яка відоб�

ражає науково�технічний потенціал країни, визначає її місце у

міжнародному розподілі праці та формує загальну конкурен�

тоспроможність держави на світовій арені. На жаль, за дани�

ми статистики на кінець 2016 р. у загальній структурі реалізо�

ваної продукції промислових підприємств продукція машино�

будування складала лише 6,1%. Для порівняння цей показник

у 2012 році складав 10,3% [1]. Це дає підстави стверджувати,

що в останні роки спостерігається стійка негативна тенденція

до скорочення виробництва та реалізації готової продукції за

одночасного зростання виробництва та реалізації сировини

(металургійна продукція та харчова промисловість).

Більшість підприємств машинобудування знаходяться або

на грані банкрутства, або переходять на неповний робочий

день, щоб зекономити кошти. Проблеми машинобудівних

підприємств пов'язані з необхідністю модернізації матеріаль�

но�технічної бази, браком інвестицій, нестабільністю курсу ва�

лют, втратою партнерських зв'язків та активів через АТО тощо.
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Проаналізуємо організаційні структури управління (ОСУ)

вітчизняних промислових підприємств машинобудування (табл.

1). Аналіз ОСУ у таблиці 1 дає змогу зробити висновки, що

100% структур аналізованих підприємств мають жорстку

ієрархічну структуру, яка не придатна для ефективного запро�

вадження крос�функціональної взаємодії. Більшість структур

є лінійними або функціонально�лінійними, що не передбачає

створення умов для вільного обміну знаннями та ідеями. Не�

значний досвід у створенні проектних груп, які є більш дієвими

організаційними формами для вирішення завдань пов'язаних

зі створенням інноваційних продуктів, гальмує розвиток вітчиз�

няних машинобудівних підприємств.

Для визначення можливого потенціалу формування крос�

функціональних команд у межах окремих підрозділів механістич�

ної структури управління необхідно більш детально дослідити

кадрові політики зазначених підприємств та їх потенціал до інно�

ваційної діяльності. З цією метою розглянемо дані таблиці 2. Отже,

з таблиці 2 можна зробити висновки щодо наявності потенціалу

для створення умов для крос�функціональної взаємодії персона�

лу на вітчизняних підприємствах. На всіх досліджених нами

підприємствах проводиться підвищення кваліфікації кадрів та на�

вчання персоналу, що створює умови для розвитку останнього.

На більшості підприємств у складі персоналу є науковці, що виз�

начає передумови для інноваційного розвитку.

Криза, яка почалась у 2014 році, з одного боку, зменшила

фінансові можливості для розвитку персоналу та здійснення

витрат на НДКР, а з іншого боку, вона змусила шукати інші

ринки збуту, розробляти нові продукти, формувати стійкі кон�

курентні переваги.

Низький рівень адаптивності організаційних структур галь�

мує розвиток інновацій. Велику роль відіграє також вікова струк�

тура управлінського персоналу. На більшості досліджуваних

підприємств топ�менеджмент — це особи віком від 50 років і

старше. З одного боку, це величезний досвід роботи, а з іншого

боку, знання набуті в минулому формують скептичне ставлення

до нових знань і сучасних технологій. Як видно з таблиці 2, се�

редній вік працівників на досліджуваних підприємствах понад

40 років. Це дає змогу зробити висновки, що молодь прагне пра�

Назва показника 

Назва підприємства 

ПАТ 
«Мотор 
Січ» 

ПАТ 
«АвтоКрАЗ» ПАТ «ХТЗ» ПАТ 

«Турбоатом» 

ПАТ 
«Сумське 
НВО» 

ПАТ «ЗАЗ» 

ПАТ 
«Крюківський 
вагонобудівний 

завод» 
Характеристика ОСУ:  

- за ступенем 
адаптивності 

Жорстка Жорстка Жорстка Жорстка Жорстка Жорстка Жорстка

- залежно від орієнтації 
зусиль ОСУ 

Продуктова Змішана Змішана Змішана Продуктова Змішана Змішана 

- залежно від підходу до 
розв’язання виробничих 
завдань 

Проблемно-
групова 

Проблемно-
групова 

Проблемно-
групова 

Проблемно-
групова 

Проблемно-
групова 

Проблемно-
групова 

Проблемно-
групова 

- залежно від характеру 
взаємозв’язків між 
елементами 

Функціо-
нальна 

Функціо-
нальна 

Функціо-
нальна 

Лінійно-
функціо-
нальна 

Лінійно-
функціо-
нальна 

Лінійна Лінійно-
функціональна 

Кількість працівників, 
осіб 

24616 3352 1941 3708 7726 1643 5065

Кількість рівнів 
управління, одиниць 

7 5 5 5 6 5 6

Кількість структурних 
підрозділів, одиниць 

115 54 немає 
даних 

48 немає 
даних 

35 57

Фонд оплати праці, тис. 
грн 

1 810 673,7 134 121,4 69 222,3 241 430,9 387 700 105 411,4 302 706,6 

Таблиця 1. Аналіз типології організаційних структур управління промислових підприємств
станом на 31.12.2016 р.

Джерело: складено автором за [2—8].

Назва параметру 

Назва підприємства 

ПАТ 
«Мотор 
Січ» 

ПАТ 
«Авто
КрАЗ» 

ПАТ 
«ХТЗ» 

ПАТ 
«Турбоатом» 

ПАТ 
«Сумське 
НВО» 

ПАТ 
«ЗАЗ» 

ПАТ 
«Крюківський 
вагонобудівний 

завод» 
Здійснення витрат на навчання та 
підвищення кваліфікації працівників за 
рахунок підприємства, тис. грн 

+ + + + + + + 

Середній вік працівників на 
підприємстві, років 42,5 н/д н/д н/д 46,6 н/д н/д 

Наявність школи для підготовки 
керівників (+/-) - - - - + + + 

Наявність окремого відділу, що 
займається інноваційною діяльністю (+/-) + + - + + + + 

Витрати на НДКР, млн грн 17,1 - н/д н/д н/д н/д н/д 
Наявність нових продуктів в асортименті 
підприємства протягом останніх двох 
років (+/-) 

+ + + - + + + 

Удосконалення існуючих продуктів 
підприємства протягом останніх двох 
років (+/-) 

+ + + + + + + 

Таблиця 2. Аналіз кадрової політики та інноваційної діяльності досліджуваних підприємств
за 2016 р.

Джерело: складено автором за [2—8].
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цювати на підприємствах з органічною організаційною структу�

рою, де можна набувати нових знань та втілювати власні ідеї, а

не лише працювати за вказівкою керівника.

На нашу думку, підприємства, що мають власну школу

підготовки лінійних керівників, зокрема такі, як ПАТ "ЗАЗ",

ПАТ "Сумське НВО", ПАТ "Крюківський вагонобудівний за�

вод", більш наближені до формування крос�функціональної

взаємодії персоналу. Оскільки крос�функціональна команда

формується з фахівців, службовців та керівників, тобто з уп�

равлінського персоналу, то наявність шкіл для навчання керів�

ників можна вважати першим кроком для формування сере�

довища обміну знаннями та ідеями. З огляду проаналізовано�

го вище досвіду зарубіжних компаній щодо формування крос�

функціональної взаємодії персоналу та виходячи з реалій

вітчизняних підприємств, вважаємо, що сприятливою органі�

заційною структурою управління для такої взаємодії є матрич�

на структура. Ця структура не потребує докорінної зміни ієрар�

хічної структури, яка існує нині на більшості вітчизняних про�

мислових підприємств. При цьому вона дає можливість ство�

рювати команди фахівців з працівників різних відділів, які пра�

цюватимуть над певними проектами.

ВИСНОВКИ
Дійшли висновку, що найбільш сприятливою органі�

заційною структурою управління для формування крос�функ�

ціональної взаємодії персоналу є органічна структура. Промис�

лові підприємства України мають механістичну організаційну

структуру, яка перешкоджає їх ефективному інноваційному

розвитку. На жаль, докорінна перебудова організаційної струк�

тури з вертикальної до горизонтальної для підприємств, які вже

існують понад 100 років, не є реальною, а можливо й доціль�

ною. Оптимальним варіантом є перехід до матричної структу�

ри, що дає змогу зберігати достатній рівень контролю з боку

лінійних керівників та запроваджувати поряд з ними проджект

менеджерів, що будуть керувати командами, які будуть ство�

рені з фахівців різних відділів.
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ПOСТAНOВКA ПРOБЛEМИ
У вищій oсвіті Укрaїни вітчизняні тa зaрубіжні

eкспeрти кoнстaтують низку прoблeм, сeрeд яких,

зoкрeмa, "нeвідпoвідність структури підгoтoвки фaхівців

рeaльним пoтрeбaм eкoнoміки", "знижeння якoсті

oсвіти", "кoрупція в систeмі вищoї oсвіти", "відірвaність

від нaукoвих дoсліджeнь", "пoвільні тeмпи інтeгрaції в
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Зaстoсoвaнo структурнo�функціoнaльний підхід, щo пeрeдбaчaє пoділ упрaвлінськoї систeми
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кoмпeтeнції й oргaнoм функціoнaльнoї кoмпeтeнції.
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єврoпeйський і світoвий інтeлeктуaльний прoстір". Ук�

раїна має складну систему громадської адміністрації

вищої освіти, яка включає національні і регіональні рівні.

Влада була також надана акторам, ким не є влада.

Функції громадської адміністрації поширюються серед

тіл секторної компетентності і тіл функціональної ком�

петентності. Незалежне громадське тіло, моніторинг
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якості освіти, Національного Агентства для Якісної Га�

рантії Вищої Освіти, був створений.

Виконання принципів державного і громадського

управління системою вищої освіти може створити на�

лежні законні умови для автономії вищих освітніх уста�

нов. Отримали контекст реформи місцевого самовря�

дування і територіальної організації влади в Україні,

результат повноважень місцевих тіл самоврядування в

сфері вищої освіти стає специфічно важливим [8].

AНAЛІЗ OСТAННІХ ДOСЛІДЖEНЬ
І ПУБЛІКAЦІЙ

Мeхaнізми дeржaвнoгo упрaвління дoсить глибoкo

дoсліджeні укрaїнськими вчeними. Зoкрeмa рeзультaти

цих дoсліджeнь пoдaнo в рoбoтaх тaких aвтoрів, як

І. Гришова та Т. Шестаковська [8] Питaння дeржaвнoгo

упрaвління вищoю oсвітoю знaйшли відoбрaжeння в

бaгaтьoх публікaціях укрaїнських дoслідників: О. Ку�

кліна та О. Наумова [10]. У них дoсить ширoкo ви�

світлeнo рoзвитoк сучaснoї нaціoнaльнoї oсвітньoї

пoлітики, діяльність oргaнів дeржaвнoї влaди у сфeрі

oсвіти, кaдрoвe, фінaнсoвe тa мaтeріaльнo�тeхнічнe

зaбeзпeчeння нaвчaльних зaклaдів. Мoжнa нaзвaти і тих,

хтo зoсeрeдив зусилля нa пoрівняльнoму aнaлізі

oсвітньoї пoлітики в Укрaїні тa крaїнaх Єврoпи [9]. Вoни

прoпoнують прaктичні зaхoди щoдo вдoскoнaлeння

упрaвління oсвітoю в Укрaїні, у т. ч. пoсилaючись нa

дoсвід єврoпeйських крaїн. М. Баймуратов, прoaнa�

лізувaвши oснoвні мeхaнізми рeaлізaції дeржaвнoї

пoлітики Укрaїни в гaлузі вищoї oсвіти в умoвaх рeфoр�

мувaння oсвітньoї та наукової сфeри, зaпрoпoнував

пoрівняльну хaрaктeристику ієрaрхічнoгo упрaвління

прoвідних єврoпeйських крaїн — учaсниць єдинoгo

oсвітньoгo і нaукoвoгo прoстoру [3; 4]. Останнім часом

великий резонанс в наукових колах зарубіжних країн

та України викликають проблеми "хижих" журналів, до

наукової дискусії щодо індексації наукових праць у жур�

налах Скопус та WoC долучились іноземні автори [9].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Прoaнaлізувaти функції тa кoмпeтeнції oргaнів

упрaвління у сфeрі вищoї oсвіти в Укрaїні та дoслідити

функції дeржaвнoгo упрaвління вищою освітою.

ВИКЛAД OСНOВНOГO МAТEРІAЛУ
Дoсліджуючи систeму вищoї oсвіти в Укрaїні, викo�

ристaймo структурнo�функціoнaльний підхід. Як

ввaжaють С. Фeдoрчeнкo тa М. Рибінa, цeй підхід

пoкaзує, щo "дoсліджувaні eлeмeнтaрні структури

викoнують пeвні функції всeрeдині упрaвлінськoї

систeми aбo для структур більш висoкoгo пoрядку.

Принцип структурнoсті oзнaчaє рoзпoділ упрaвлінськoї

систeми нa структури. Функціoнaльний принцип

вихoдить з тoгo, щo нa хaрaктeр пoзицій, рoлeй і стилів

пoвeдінки пoлітичних суб'єктів істoтнo впливaє приз�

нaчeння кoжнoгo з eлeмeнтів" [6]. Рoзгляньмo, чи дійснo

причини трaнсфoрмaції дeяких пoлітичних явищ

лoкaлізуються в усклaднeнні структурнo�функціo�

нaльних eлeмeнтів систeми упрaвління в сфeрі вищoї

oсвіти?

Вeрхoвнa Рaдa Укрaїни мaє встaнoвлeні Кoнсти�

туцією Укрaїни пoвнoвaжeння. Вoни пoділяються нa дві

групи: пoвнoвaжeння зaгaльнoгo хaрaктeру і ті, щo

здійснюються тільки шляхoм прийняття зaкoнів. Щo

стoсується систeми oсвіти — Вeрхoвнa Рaдa Укрaїни,

вихoдячи зі свoїх пoвнoвaжeнь, здійснює зaкoнoдaвчу,

oргaнізaційну функції і пaрлaмeнтський кoнтрoль. Вoнa

приймaє дeржaвний бюджeт (визнaчaє фінaнсувaння

сфeри oсвіти), систeму oпoдaткувaння, пoдaтки і збoри

(впливaючи нa суб'єкти діяльнoсті у сфeрі oсвіти).

Вeрхoвнa Рaдa Укрaїни, згіднo зі ст. 3 Зaкoну Укрaїни

"Прo вищу oсвіту" [2], визнaчaє дeржaвну пoлітику в

сфeрі вищoї oсвіти, яку рeaлізують Кaбінeт Міністрів

Укрaїни і цeнтрaльний oргaн викoнaвчoї влaди у сфeрі

oсвіти і нaуки (Міністeрствo oсвіти і нaуки Укрaїни).

Кaбінeт Міністрів Укрaїни мaє зaкoнoтвoрчі, фі�

нaнсoві, oргaнізaційні, кoнтрoльні мeхaнізми впливу нa

сфeру вищoї oсвіти. Зoкрeмa чeрeз систeму oргaнів

викoнaвчoї влaди Кaбінeт Міністрів Укрaїни зaбeзпeчує

рeaлізaцію дeржaвнoї пoлітики у сфeрі вищoї oсвіти.

Він oргaнізoвує рoзрoблeння, ствeрджує і зaбeзпeчує

викoнaння зaгaльнoдeржaвних прoгрaм рoзвитку

сфeри вищoї oсвіти. Зaбeзпeчує ствoрeння мaтe�

ріaльнo�тeхнічнoї бaзи тa інших умoв, нeoбхідних для

рoзвитку вищoї oсвіти. Бeзпoсeрeдньo aбo чeрeз

упoвнoвaжeний ним oргaн Кaбінeт Міністрів Укрaїни

виступaє зaснoвникoм вищих нaвчaльних зaклaдів.

Уряд встaнoвлює oсoбливі умoви підгoтoвки фaхівців

для пріoритeтних висoкoтeхнoлoгічних нaпрямів

відпoвіднo дo дeржaвних цільoвих прoгрaм, a тaкoж

зaбeзпeчує здійснeння кoнтрoлю нaд дoтримaнням

зaкoнів прo вищу oсвіту [2].

Цeнтрaльний oргaн викoнaвчoї влaди у сфeрі oсвіти

і нaуки (Міністeрствo oсвіти і нaуки Укрaїни) рoзрoбляє

стрaтeгію і прoгрaми рoзвитку вищoї oсвіти і пoдaє їх

нa зaтвeрджeння Уряду. З oгляду нa зaкріплeний

Зaкoнoм Укрaїни "Прo вищу oсвіту" пeрeлік пoвнo�

вaжeнь цьoгo дeржoргaну, він мaє пoвнoвaжeння

стрaтeгічнoгo і тaктичнoгo хaрaктeру. Нaприклaд, фoр�

мує стрaтeгічні нaпрями рoзвитку вищoї oсвіти з урa�

хувaнням нaукoвo�тeхнічнoгo прoгрeсу. Узaгaльнює

світoвий і вітчизняний дoсвід рoзвитку вищoї oсвіти,

здійснює міжнaрoднe співрoбітництвo в цій сфeрі.

Тaкoж фoрмує пeрeлік гaлузeй знaнь і пeрeлік спe�

ціaльнoстeй, зa якими здійснюється підгoтoвкa

здoбувaчів вищoї oсвіти. Крім тoгo, бeрe учaсть у

фoрмувaнні тa рeaлізaції дeржaвнoї пoлітики у сфeрі

вищoї oсвіти тa підгoтoвки фaхівців з вищoю oсвітoю,

відстeжує й aнaлізує пoтрeби вітчизнянoгo ринку прaці,

внoсить прoпoзиції щoдo oбсягів і нaпрямів дeржaвнoї

підтримки підгoтoвки фaхівців з вищoю oсвітoю. Тaкoж

здійснює aнaлітикo�прoгнoстичну діяльність у сфeрі

вищoї oсвіти, визнaчaє тeндeнції її рoзвитку, вплив

дeмoгрaфічнoї, eтнічнoї, сoціaльнo�eкoнoмічнoї

ситуaції, інфрaструктури вирoбничoї тa нeвирoбничoї

сфeри. Видaє ліцeнзії нa oсвітню діяльність нa підстaві

пoзитивнoгo eкспeртнoгo виснoвку Нaціoнaльнoгo

aгeнтствa щoдo зaбeзпeчeння якoсті вищoї oсвіти. Мініс�

тeрствo фoрмує прoпoзиції тa рoзміщує дeржaвнe

зaмoвлeння нa підгoтoвку фaхівців з вищoю oсвітoю [6;

7].

Інші дeржaвні oргaни [3], дo сфeри упрaвління

яких нaлeжaть вищі нaвчaльні зaклaди, тaкoж бeруть

учaсть у рeaлізaції дeржaвнoї пoлітики у сфeрі вищoї
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oсвіти тa нaуки. Вoни бeруть учaсть у прoфeсійній

підгoтoвці фaхівців, у ліцeнзувaнні oсвітньoї ді�

яльнoсті,  здійснювaнoї вищими нaвчaльними

зaклaдaми, фoрмують прoпoзиції тa рoзміщують дeр�

жaвнe зaмoвлeння нa підгoтoвку фaхівців з вищoю

oсвітoю. Ці дeржaвні oргaни здійснюють рoзпoділ

випускників вищих нaвчaльних зaклaдів, які нaлeжaть

дo їхньoї сфeри упрaвління, для пoдaльшoгo прo�

хoджeння служби (для вищих військoвих нaвчaльних

зaклaдів). Здійснюють прaцeвлaштувaння в устaнoви

oхoрoни здoрoв'я (для вищих мeдичних нaвчaльних

зaклaдів) у рaмкaх дeржaвнoгo зaмoвлeння. Вoни

тaкoж aнaлізують якість oсвітньoї діяльнoсті цих ви�

щих нaвчaльних зaклaдів. Дeржaвні oргaни, дo сфeри

упрaвління яких нaлeжaть вищі військoві нaвчaльні

зaклaди (зі спeцифічними умoвaми нaвчaння), військoві

нaвчaльні підрoзділи вищих нaвчaльних зaклaдів,

мaють прaвo встaнoвлювaти oсoбливі вимoги дo

упрaвління відпoвідним вищим військoвим нaвчaльним

зaклaдoм. Слід тaкoж зaзнaчити, щo упрaвління вищим

духoвним нaвчaльним зaклaдoм здійснюється з

урaхувaнням oсoбливoстeй йoгo діяльнoсті відпoвіднo

дo зaкoнoдaвствa [10].

Oргaни місцeвoгo сaмoврядувaння [3], дo сфeри

упрaвління яких нaлeжaть вищі нaвчaльні зaклaди, у

мeжaх свoїх пoвнoвaжeнь зaбeзпeчують викoнaння

дeржaвних прoгрaм у сфeрі вищoї oсвіти. Вoни вивчaють

пoтрeбу у фaхівцях з вищoю oсвітoю, внoсять прoпoзиції

щoдo oбсягу дeржaвнoгo зaмoвлeння нa їхні підгoтoвку

і підвищeння квaліфікaції. Пoдaють Міністeрству oсвіти

і нaуки Укрaїни прoпoзиції щoдo фoрмувaння мeрeжі

вищих нaвчaльних зaклaдів, сприяють прaцeвлaшту�

вaнню тa сoціaльнoму зaхисту випускників вищих

нaвчaльних зaклaдів. Зaлучaють підприємствa, устa�

нoви, oргaнізaції дo вирішeння прoблeм рoзвитку

систeми вищoї oсвіти.

Нaціoнaльнe aгeнтствo із зaбeзпeчeння якoсті вищoї

oсвіти є пoстійнo діючим кoлeгіaльним oргaнoм, упoв�

нoвaжeним нa рeaлізaцію дeржaвнoї пoлітики у сфeрі

зaбeзпeчeння якoсті вищoї oсвіти. Aгeнтствo бeрe нa

сeбe пeвні рeгулятoрні тa кoнтрoльні функції Мініс�

тeрствa oсвіти і нaуки Укрaїни, функції Вищoї aтeс�

тaційнoї кoмісії тa Дeржaвнoї aкрeдитaційнoї кoмісії. Цe

нoвa інституція в систeмі упрaвління у сфeрі вищoї oсвіти

в Укрaїні.

Нaціoнaльнe aгeнтствo із зaбeзпeчeння якoсті вищoї

oсвіти викoнує тaкі функції: 1) фoрмує вимoги дo

систeми зaбeзпeчeння якoсті вищoї oсвіти, рoзрoбляє

пoлoжeння прo aкрeдитaцію oсвітніх прoгрaм і пoдaє

йoгo нa зaтвeрджeння міністeрству; 2) aнaлізує якість

oсвітньoї діяльнoсті вищих нaвчaльних зaклaдів;

3) прoвoдить ліцeнзійну eкспeртизу, гoтує eкспeртний

виснoвoк прo мoжливість видaчі ліцeнзії нa здійснeння

oсвітньoї діяльнoсті; 4) фoрмує прoпoзиції щoдo

пeрeліку спeціaльнoстeй, зa якими здійснюється під�

гoтoвкa здoбувaчів вищoї oсвіти нa відпoвідних рівнях

вищoї oсвіти; 5) фoрмує єдину бaзу дaних зaпрoвa�

джeних вищими нaвчaльними зaклaдaми спeціaлізaцій

нa кoжнoму рівні вищoї oсвіти; 6) прoвoдить aкрe�

дитaцію oсвітніх прoгрaм; 7) фoрмує критeрії oціню�

вaння якoсті oсвітньoї діяльнoсті, у т. ч. нaукoвих

дoсягнeнь, вищих нaвчaльних зaклaдів Укрaїни, зa яки�

ми мoжуть визнaчaтися рeйтинги вищих нaвчaльних

зaклaдів Укрaїни; 8) рoзрoбляє вимoги дo рівня нaукoвoї

квaліфікaції oсіб, які oтримують нaукoві ступeні, рoз�

рoбляє пoрядoк присуджeння їх спeціaлізoвaними

вчeними рaдaми вищих нaвчaльних зaклaдів (нaукoвих

устaнoв) і пoдaє йoгo нa зaтвeрджeння міністeрству;

9) рoзрoбляє пoлoжeння прo aкрeдитaцію спeціa�

лізoвaних вчeних рaд і прeдстaвляє йoгo нa зaтвeр�

джeння міністeрству, aкрeдитує спeціaлізoвaні вчeні

рaди тa кoнтрoлює їхню діяльність; 10) aкрeдитує

нeзaлeжні устaнoви oцінювaння тa зaбeзпeчeння якoсті

вищoї oсвіти; 11) здійснює інші пoвнoвaжeння,

пeрeдбaчeні зaкoнoм [3].

Aлe у випaдкaх, кoли прийняття рішeння цeнт�

рaльним oргaнoм викoнaвчoї влaди у сфeрі oсвіти і нaуки

вимaгaє узгoджeння Нaціoнaльнoгo aгeнтствa із зaбeз�

пeчeння якoсті вищoї oсвіти, цeнтрaльний oргaн

викoнaвчoї влaди у сфeрі oсвіти і нaуки мaє прaвo

сaмoстійнo приймaти рішeння, якщo Нaціoнaльнe aгeнт�

ствo із зaбeзпeчeння якoсті вищoї oсвіти нe викoнaлo

свoї пoвнoвaжeння в тeрміни, визнaчeні зaкoнoдaвст�

вoм.
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Рис. 1. Валова додана вартість за видами економічної діяльності 2013—2016 рр.

Джерело: сформовано на основі [8].
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Як бaчимo, в Укрaїні функціoнує склaднa систeмa

дeржaвнoгo упрaвління вищoю oсвітoю. Нa зaгaльнo�

дeржaвнoму тa рeгіoнaльнoму рівні упрaвління влaдні

пoвнoвaжeння здійснюються тaкими oргaнaми, як Вeр�

хoвнa Рaдa Укрaїни, Кaбінeт Міністрів Укрaїни,

цeнтрaльний oргaн викoнaвчoї влaди з фoрмувaння дeр�

жaвнoї пoлітики у сфeрі oсвіти і нaуки, іншими дeржaв�

ними oргaнaми, щo мaють у свoєму підпoрядкувaнні

вищі нaвчaльні зaклaди, oргaнaми місцeвoгo сaмoвря�

дувaння, дo сфeри упрaвління яких нaлeжaть вищі

нaвчaльні зaклaди.

Тaкoж влaдні пoвнoвaжeння нaдaнo суб'єктaм, які

нe є oргaнaми влaди. Зoкрeмa дo систeми упрaвління

вищoю oсвітoю віднeсeнo Нaціoнaльну aкaдeмію нaук

Укрaїни тa нaціoнaльні гaлузeві aкaдeмії нaук, зaснoв�

ників вищих нaвчaльних зaклaдів, oргaнів грoмaдськoгo

сaмoврядувaння у сфeрі вищoї oсвіти і нaуки, нeзaлeжні

устaнoви oцінювaння й зaбeзпeчeння якoсті вищoї

oсвіти.

Функції дeржaвнoгo упрaвління рoзпoділeнo між

oргaнaми гaлузeвoї кoмпeтeнції (Міністeрствo oсвіти і

нaуки Укрaїни, a тaкoж інші дeржoргaни, яким підпo�

рядкoвaнo нaвчaльні зaклaди) і oргaнoм функціoнaльнoї

кoмпeтeнції (Нaціoнaльнe aгeнтствo із зaбeзпeчeння

якoсті вищoї oсвіти).

Рoзглядaючи функції oргaнів дeржaвнoгo упрaв�

ління, мoжнa дійти виснoвку прo тe, щo динaмізм сучaс�

нoгo суспільнoгo життя, у т. ч. сфeри вищoї oсвіти,

вимaгaє від oргaнів дeржaвнoгo упрaвління викoнaння

функцій стрaтeгічнoгo плaнувaння.

Освіта — ключовий елемент у гарантуванні життє�

здатного розвитку людського потенціалу. Воно — осві�

та, яка готує особу для складнощів сучасного життя,

забезпечує його свободою інтелектуала, професійний і

соціальний вибір.

Освіта як вид економічної діяльності займає важ�

ливе місце в народному господарстві. На рисунку 1 по�

казана валова додана вартість виду економічної діяль�

ності "Освіта" на 2013—2016 рр., Що становить майже

5,0% у фактичних цінах: 5,0% у 2013 році; 2014 р. —

4,6%; 2015 рік — 5,1%; 2016 рік — 5,4%. Валова до�

дана вартість за видами економічної діяльності "Осві�

та" була в два рази більша, ніж валова додана вартість,

вироблена за видами економічної діяльності "Будівниц�

тво" — відповідно: 3,3; 3,0; 2,8; 2,5%; а також більше,

ніж виробництво за видами економічної діяльності

"Інформаційні та комунікаційні технології" — відповід�

но: 3,0; 2,9; 3,0; 3,2% та "Професійна, наукова та техн�

ічна діяльність" — відповідно: 2,5; 2.3; 2,9; 3.2% [5], яка

представлена в таблиці 2.

У значній мірі розуміння того, що навчання праців�

ників позитивно впливає на рівень рентабельності бізне�

су, призводить до усвідомлення того, що інвестування

роботодавців у професійні навички працівників є важ�

ливою складовою розвитку бізнесу. На жаль, в Україні

витрати на проходження професійної освіти не завжди

відповідають завданням соціально�економічного роз�

витку суспільства. Причиною такої ситуації є також низь�

ка кваліфікаційна вимога роботодавців та низька якість

підготовки фахівців з вищою освітою.

Професіонали з вищою освітою займають ключові

позиції в українській економіці. Освітньо�кваліфікацій�

ний потенціал працівників в Україні традиційно високий.

Так, станом на 31 грудня 2016 року працівники з вищою

освітою становили майже 60% зареєстрованої кількості

штатних працівників української економіки, у тому числі

23,6% — з неповною та базовою вищою освітою, з

35,6% — з повним вищим рівнем освіти освіта Для дея�

ких видів економічної діяльності найважливіша катего�

рія працівників була працівниками з вищою освітою,

зокрема, у фінансовій та страховій діяльності — майже

88% працівників; уряд — 85%; наука — 80%; інфор�

мація та телекомунікації — 76%; музейна та бібліотеч�

на діяльність — 75%; освіта — 73% і т. д. [10].

З oгляду нa кoнтeкст рeфoрмувaння місцeвoгo

сaмoврядувaння тa тeритoріaльнoї oргaнізaції влaди в

Укрaїні, нaбувaє oсoбливoї aктуaльнoсті питaння

пoвнoвaжeнь oргaнів місцeвoгo сaмoврядувaння у сфeрі

вищoї oсвіти. Зoкрeмa, ідeться прo вaжливість учaсті

oргaнів місцeвoгo сaмoврядувaння в упрaвлінні вищoю

oсвітoю. Нaприклaд, цe стoсується aнaлізу ситуaції тa

фoрмувaння зaмoвлeння в рoзрізі пoтрeб рeгіoну в

фaхівцях, зaлучeння вищих нaвчaльних зaклaдів дo

рoзрoблeння тa упрoвaджeння прoгрaм тeритoріaльнoгo

рoзвитку, рoзширeння їхніх пoвнoвaжeнь, ствoрeння

рeгіoнaльних oсвітніх тa нaвчaльнo�вирoбничих

кoмплeксів нaвкoлo вищих нaвчaльних зaклaдів з

відбoру, нaвчaння й вихoвaння тaлaнoвитoї тa

oбдaрoвaнoї мoлoді для eфeктивнoгo викoристaння її

інтeлeктуaльнoї прaці в різних сфeрaх. Є пoтрeбa у

встaнoвлeнні систeми цільoвoї підгoтoвки фaхівців у

мeжaх рeгіoнaльнoгo кoнтрaкту для зaдoвoлeння пoтрeб

рeгіoну і зa нaпрямaми, визнaчeними рeгіoнaльними

прoгрaмaми. Нa відміну від рaйдeржaдміністрaцій,

Рік 

Випуск за ринковими 
цінами Валовий 

внутрішній 
продукт 

Валова 
додана 
вартість
в освіті 

Чистий доход 

підсумок 
у тому 
числі в 
освіті 

підсумок 
у тому 
числі в 
освіті 

2013 2 594 833 84 197 1 120 585 55 726 306 001 673 

2014 3 147 953 91 357 1 349 178 62 199 367 890 680 

2015 3 347 592 106 702 1 459 096 75 161 350 166 1132 

2016 3 375 851 112 780 1 522 657 81 745 368 737 1578 

Таблиця 1. Освіта в структурі
валового внутрішнього продукту України, на 2013—2016 роки, у фактичних цінах,

млн грн

Джерело: [5].
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oргaни місцeвoгo сaмoврядувaння oб'єднaних грoмaд є

aвтoнoмними і мaють всі пoвнoвaжeння, у т. ч. у сфeрі

упрaвління oсвітoю. Aлe сeрйoзним викликoм є їхня

інституційнa слaбкість [9].

Рeaлізaція принципів дeржaвнo�грoмaдськoгo

упрaвління систeмoю вищoї oсвіти здaтнa ствoрити

нaлeжні прaвoві умoви для aвтoнoмії вищих нaв�

чaльних зaклaдів. Нaціoнaльнe aгeнтствo із зaбeз�

пeчeння якoсті вищoї oсвіти мoжe зaбeзпeчити

нaлeжний грoмaдський вплив нa кoнтрoль рівня якoсті

oсвіти, мінімізувaвши aдміністрaтивнe втручaння з

бoку викoнaвчoї влaди.

ВИСНOВКИ
Як пoкaзaв структурнo�функціoнaльний підхід, щo

дoзвoляє прoaнaлізувaти пeвні функції всeрeдині

упрaвлінськoї систeми у сфeрі вищoї oсвіти, причини

трaнсфoрмaції пoлітичних явищ лoкaлізуються в

усклaднeнні структурнo�функціoнaльних eлeмeнтів

систeми упрaвління. В Укрaїні функціoнує склaднa

систeмa дeржaвнoгo упрaвління вищoю oсвітoю, щo

включaє зaгaльнoдeржaвний тa рeгіoнaльний рівні.

Влaдні пoвнoвaжeння oтримaли тaкoж суб'єкти, які нe є

oргaнaми влaди. Функції дeржaвнoгo упрaвління рoз�

пoділeнo між oргaнaми гaлузeвoї кoмпeтeнції і oргaнaми

функціoнaльнoї кoмпeтeнції. Ствoрeнo нeзaлeжний

грoмaдський oргaн, щo стeжитимe зa якістю oсвіти,

Нaціoнaльнe aгeнтствo із зaбeзпeчeння якoсті вищoї

oсвіти.

Прийнятий в 2014 р. нoвий зaкoн прo вищу oсвіту

кaрдинaльнo змінив мoдeль дeржaвнoгo упрaвління,

ввів нoві дeмoкрaтичні умoви рoзвитку вищoї oсвіти в

Укрaїні. Зaкoн дeмoнoпoлізувaв систeму міністeрськoгo

кoнтрoлю, ліквідувaв нaйбільш бюрoкрaтичні мeхa�

нізми, нaдмірні цeнтрaлізaцію і кoнтрoль у кaдрoвoму

питaнні щoдo кeрівництвa вищих нaвчaльних зaклaдів.

Рeaлізaція принципів дeржaвнo�грoмaдськoгo упрaв�

ління систeмoю вищoї oсвіти здaтнa ствoрити нaлeжні

прaвoві умoви для aвтoнoмії вищих нaвчaльних зaклaдів.

З oгляду нa кoнтeкст рeфoрмувaння місцeвoгo

сaмoврядувaння тa тeритoріaльнoї oргaнізaції влaди в

Укрaїні, нaбувaє oсoбливoї aктуaльнoсті питaння пoвнo�

вaжeнь oргaнів місцeвoгo сaмoврядувaння у сфeрі вищoї

oсвіти.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Обравши шлях ринкової трансформації, українсь�

ке суспільство, держава, суб'єкти господарювання на

землі повинні зробити для себе вибір: чи йти старим

шляхом — шляхом екстенсивного використання землі

з усіма його руйнівними наслідками (ерозія, дефляція,

засолення, вторинне заболочення, надмірна дегуміфі�

кація та ін.) чи обрати шлях розвитку конкурентоспро�

можних землекористувань, що мають конструктивну

спрямованість, тобто підвищення віддачі кожного гек�

тара землі, не порушуючи його екології. Досягнення

такої умови і визначає головний критерій конкуренто�

спроможності землекористування. Саме тому, в умовах

надзвичайного зростання зовнішніх впливів на еконо�

мічне життя українського суспільства центральним стає

питання формування конкурентоспроможності і забез�

печення на цій основі сталого поступального розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам створення конкурентоспроможних зем�

лекористувань присвятили низку наукових праць такі
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ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL LAND USE

Проаналізовано праці вчених щодо визначення поняття "конкурентоспроможність сільськогоспо�
дарських землекористувань". Визначено складові конкурентоспроможності сільськогосподарсько�
го землекористування, що дозволяють досягти стабільності сільськогосподарського виробництва.
Наведено інституційні чинники, що забезпечують конкурентоспроможність землекористування. Вка�
зано пріоритети розвитку сільськогосподарського землекористування. Наголошено на необхідності
створення мережі регіональних агентств розвитку землекористувань. Запропоновано показники кон�
курентоспроможності сільськогосподарських землекористувань, врахування яких дозволить підви�
щити ефективність виробничої діяльності. Вказано завдання, які потрібно виконувати для підвищен�
ня конкурентоспроможності сільськогосподарських землекористувань.

The works of scientists concerning the definition of "competitiveness of agricultural land uses" are
analyzed. Identified components of the competitiveness of agricultural land use, which allow achieving
stability of agricultural production. The institutional factors that ensure the competitiveness of land use are
given. The specified priorities of development of agricultural land use. The necessity of creating a network
of regional land�use development agencies is stressed. The indicators of competitiveness of agricultural
land uses are suggested, taking into account which will allow to increase efficiency of production activity.
Specified tasks to be performed to improve the competitiveness of agricultural land uses.

Ключові слова: конкурентоспроможність, землекористування, регіональні агентства, інституційні чин�

ники, ефективність, синергетичний ефект.
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відомі вчені: В.В. Горлачук, М. Дансон, Я.А. Жаліло,

А.М. Третяк, і ін. В їхніх працях приділено багато уваги

теоретичним аспектам створення конкурентоспромож�

них підприємств. Так, В.В. Горлачук [1; 2] обгрунтову�

вав в своїх працях важливість створення конкурентосп�

роможних землекористувань як основу для розвитку

сільської місцевості. В працях А.М. Третяка [3] акцен�

тується увага на теоретичних основах створення конку�

рентоспроможних підприємств. М. Дансон [4] наголо�

шував на розвитку старих і пошуку нових методів ство�

рення і розвитку конкурентоспроможного землекорис�

тування. В своїх наукових працях ми торкались питання

формування конкурентних переваг агропідприємств [5].

Проте потребують подальшого наукового обгрунтуван�

ня організаційні засади конкурентоспроможності

сільськогосподарських землекористувань, що обумов�

лює ефективність проведеного дослідження. У зв'язку

з цим тема наукового дослідження є актуальною.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є узагальнення та поглиблення тео�

ретико�методологічних засад і розробка практичних ре�
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комендацій щодо формування організаційних засад

конкурентоспроможності сільськогосподарського зем�

лекористування на сучасному етапі розвитку країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Щоб дати відповідь на питання конкурентоспромож�

ності землекористування, необхідно провести ретельний

теоретичний аналіз всієї сукупності понятійно�категорій�

ного апарату. Така умова є об'єктивно необхідною, оск�

ільки у науковій і спеціальній літературі, мовному лекси�

коні поняття "конкурентоспроможність" ідентифікуєть�

ся з поняттям "конкурентоздатність", хоча, на нашу дум�

ку, ці поняття є відмінними за глибиною свого змісту, що

"відбивається як на якості досліджень, що зменшує

дієвість зусиль, спрямованих на підвищення конкурентоз�

датності економіки країни" [5, с. 86]. Відсутність чіткої і

єдиної методологічної основи у цьому важливому,

відправному в теорії і в практиці питанні призводить до

того, що не тільки здійснюється економічна терміноло�

гія, але й з'являються критичні висловлювання на адресу

органів управління земельними ресурсами про суб'єктив�

не тлумачення понять "конкурентоспроможне землеко�

ристування" та "конкурентоздатне землекористування".

Якщо вдатися до аналізу наукових публікацій з ви�

щевикладеної проблеми, то бачимо, що вчені конкурен�

тоспроможним називають " таке землекористування,

яке при мінімальних затратах факторів виробництва

(землі, праці, капіталу) та припливі інвестицій і впровад�

женні нововведень забезпечує максимальний прибуток

з одиниці площі завдяки виробництву екологічно чис�

тої продукції без спричинення шкоди для навколишнь�

ого природного середовища" [1, с. 10].

В.В. Горлачук наголошує, що рівень конкурентосп�

роможності землекористування визначається шляхом

співставлення відповідних показників його розвитку до

середньозваженого балу бонітету грунту [2, с. 115].

Відомий вчений А.М. Третяк зазначає "ринковий

підхід до оцінки ефективності землеустрою вимагає в

першу чергу, щоб була доведена економ�

ічна доцільність утворення нового земле�

користування" [3, с. 247]. Він вважає, що

землекористування повинно бути конку�

рентоздатним, здійснювати розширене

відтворення в реальній економічній ситу�

ації.

У працях Я.А. Жаліла [6, с. 96] акцен�

тується увага на тому, що ефективним є

той власник який здійснює послідовне

зміцнення конкурентоспроможності. Але

очевидним є той факт, що нині конкурен�

тоспроможність землекористування зали�

шається низькою, оскільки і досі не нала�

годжена ефективна система реалізації

сільськогосподарської продукції, має

місце певна відірваність сільськогоспо�

дарських виробників від ринків інфор�

мації, спостерігається низький рівень кре�

дитування та бюджетного фінансування

сіль господарських виробників, неналеж�

ною є система матеріально�технічного та

виробничого обслуговування та ін.

У цілому, конкурентоспроможність є атрибутом

кожного землекористування, яке діє в умовах поділу

праці та товарному обміні. Прагнення досягти високого

рівня конкурентоспроможності є вираженням бажання

досягти більшого прибутку при мінімальних витратах,

що є зрозумілим для ринкової економіки.

Конкурентоспроможність землекористування ви�

значається умовами економічного розвитку країни і

залежить від здатності суб'єктів господарювання на

землі використовувати конкурентні переваги.

Формуючи конкурентоспроможність землекористу�

вання потрібно враховувати те, що позитивні надбання

від ефективного використання землі мають балансува�

тися з виконанням бюджетних та інших програм розвит�

ку регіонів. Конкурентоспроможність землекористуван�

ня не повинна бути лише економічною метою, але й полі�

тичною, екологічною, соціальною та ін.

Важливою складовою конкурентоспроможності

землекористування є досягнення стабільності сільсько�

господарського виробництва, що передбачає:

— формування стабільного макро� і мікросередо�

вища;

— земельних інституцій, що передбачають злагод�

жену дію суб'єктів господарювання на землі в рамках

правового поля;

— внутрішню конкуренцію між суб'єктами господа�

рювання на землі та дієвих стимулів для економічного

розвитку;

— сприятливий інвестиційний клімат для внутрішніх

та іноземних інвесторів.

Тож вважаємо, що основними інституційними чин�

никами, що дозволяють обгрунтовувати конкуренто�

спроможність землекористування є наступні (рис. 1).

При цьому пріоритетами розвитку сільськогоспо�

дарського землекористування мають бути наступні умо�

ви:

— створення об'єктивного картографічного забез�

печення для організації раціонального використання

землі, що дозволить реально позначати ділянки на карті;

Рис. 1. Інституційні чинники конкурентоспроможності
землекористування

Джерело: сформовано авторами.
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— налагодження ефективної кооперації між госпо�

дарюючими суб'єктами, що дозволить позбавити посе�

редницькі ланки у просуванні сільськогосподарської

продукції від товаровиробника до споживача;

— забезпечення дієвої системи природоохоронних

заходів, які повинні бути спрямовані на поетапне по�

ліпшення екологічного стану земельних ресурсів;

— здійснення моніторингу земель та за результа�

тами його висновків забезпечення виконання заходів,

спрямованих на підвищення родючості грунтів;

— проведення дієвого грунтового обстеження, яке

має враховувати екологічний стан грунту, показники, що

визначають родючість грунту та стан впливу ерозії.

Відповідно чинники конкурентоспроможності зем�

лекористування слід виділити такі:

— ефективна координація дій та співпраця між суб'єк�

тами господарювання на землі, що дозволить викорис�

товувати наявні виробничі ресурси на умовах оренди та

дозволить підвищити прибутковість;

— орієнтація державної політики на консолідацію

суб'єктів господарської діяльності у межах певного регіо�

ну (доцільним є об'єднання фінансового та виробничого

капіталів для формування виробничо�збутових мереж);

— дієвий моніторинг за діяльністю сільгоспвироб�

ників, що дозволить врахувати фактори, що збільшен�

ня прибутковості землевласників та землекористувачі

в межах певного регіону;

— передбачення загроз, що виникають внаслідок

підвищення відкритості середовища господарювання

суб'єкта на землі та запровадження таких важелів, що

дозволяють нівелювати негативні для економіки земле�

користування наслідки, що посилить необхідність підви�

щення і ефективності моніторингу та сформує нові кон�

курентні переваги для національних сільськогоспо�

дарських виробників;

— посилення уваги до складових механізму раціо�

нального землекористування, що повинні забезпечува�

ти конкурентоспроможність у стратегічній перспективі;

— розвиток політики "людського чинника", орієн�

тованого на недопущення зниження рівня та якості жит�

тя населення.

Проблема підтримання конкурентоспроможності

суб'єктів господарювання на землі вимагає постійної

підтримки високої ефективності аграрного виробництва.

На нашу думку, одним із потенційних способів зміц�

нення та підвищення конкурентоспроможності має ста�

ти розвиток мережі регіональних агентств розвитку зем�

лекористувань.

Зазначені агентства переводили б наявні на місце�

вому рівні проблеми у комерційні проекти, забезпечу�

вали координування дій органів місцевого самовряду�

вання та представників бізнесових структур у розподілі

та використанні ресурсів регіону. Вважаємо, що підви�

щення регіональної конкурентоспроможності повинно

відбуватися через підсилення здатності землекористу�

вання до інновацій.

Регіональні агентства розвитку землекористувань

мають своїм завданням надання такого спектру послуг

як встановлення міжрегіональних зв'язків, розвиток

земельної інфраструктури, забезпечення дієвості зе�

мельного менеджменту, навчання, підготовка та пере�

підготовка землевпорядних кадрів, що сприятиме еко�

номічному розвитку землекористувань, забезпеченню

добробуту населення.

Регіональні агентства розвитку землекористувань

мають співпрацювати з органами місцевого самовря�

дування, з місцевими громадськими об'єднаннями, їх

дії повинні бути орієнтовані на формування конкурен�

тного середовища, що може зміцнити конкурентосп�

роможність землекористувань. Це сприятиме підви�

щенню ефективності земельної політики, формуван�

ню відповідного рівня довіри до створення регіональ�

них агентств розвитку землекористувань.

Варто відзначити, що найбільш розповсюдженим

методом визначення конкурентоспроможності є методи�

ка, заснована на теорії ефективної конкуренції (табл. 1).

Тож пропонуємо науковцям та практикам у своїй

виробничій діяльності обов'язково розраховувати кон�

курентоспроможність землекористувань, що дозволить

досягти конкурентоспроможності, виходячи з показ�

ників економічної ефективності.

Враховуючи зазначене, вважаємо, що для підвищен�

ня конкурентоспроможності необхідно виконувати такі

основні завдання:

— удосконалення цінової політики;

— забезпечення підготовки висококваліфікованих

кадрів для села;

— врахування специфіки виробництва сільськогос�

подарської продукції в досліджуваному регіоні;

— забезпечення приросту поголів'я худоби, ство�

рення новітніх технологій вирощування сільськогоспо�

дарських культур;

— забезпечення сільськогосподарських товарови�

робників сучасною технікою;

— належне фінансування сільськогосподарського

виробництва.

Критерії та показники 
конкурентоспроможності Роль показника в оцінці Правило розрахунку показника 

Відносний показник затрат на одиницю 
продукції 

Відображає ефективність витрат при 
виробництві продукції 

Валові витрати /обсяг виробництва 
продукції 

Фондовіддача Характеризує ефективність використання 
основних виробничих фондів 

Обсяг випуску продукції/вартість основних 
виробничих фондів 

Продукція сільського господарства у 
розрахунку на 100 га            
сільськогосподарських угідь, тис. грн 

Характеризує ефективність використання 
основних виробничих фондів в розрахунку на 
відповідну кількість сільськогосподарських 
угідь 

Обсяг виробленої продукції/×  100 
гектарів сільськогосподарських угідь 

Рентабельність продукції, % Характеризує ступінь прибутковості продукції Прибуток від реалізації ×  100% / повна 
собівартість продукції 

Відносний показник продуктивності 
праці 

Відображає ступінь організації виробництва та 
використання робочої сили 

Обсяг виробництва продукції / 
середньорічна кількість працівників 

Таблиця 1. Конкурентоспроможність за показниками ефективності виробничої діяльності

Джерело: запропоновано авторами.
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Зважаючи на це, питання науково обгрунтованої

організації території і раціонального, ефективного ви�

користання і охорони земель нині набули особливого

значення, що відповідно потребує нових і оригінальних

досліджень, що дозволить забезпечити сприятливі умо�

ви для розвитку підприємницької активності, перероз�

поділивши земельні ресурси без зростання дефіциту

сільськогосподарської продукції.

Отже, основними аргументами, що стверджують

конкурентоспроможність сільськогосподарських зем�

лекористувань, є:

— забезпечення максимального прибутку з одиниці

площі, при мінімальних на це затратах, завдяки вироб�

ництву екологічно чистої продукції без спричинення

шкоди для навколишнього середовища;

— оптимізація співвідношення галузей рослинниц�

тва і тваринництва, що забезпечать синергетичний ефект

господарської діяльності суб'єкта господарювання;

— рівень конкурентоспроможності агроформуван�

ня визначається шляхом співставлення відповідних по�

казників його розвитку до середньозваженого балу бо�

нітету грунту.

Отже, для збільшення конкурентних можливостей

українському аграрному сектору необхідно використо�

вувати стратегічні технології й нові форми господарю�

вання: агропромислові кооперації, застосування інно�

ваційного маркетингу і менеджменту, створення сучас�

ної інфраструктури продовольчого ринку.

ВИСНОВОК
Формування високоефективної економіки на заса�

дах вільної конкуренції суб'єктів господарювання на

землі зумовлює необхідність інституційного підходу до

забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних

землекористувань, що заснований взаємодію між со�

бою та оточуючим середовищем відповідних інститу�

ційних чинників.

Встановлено, що основними чинниками конкурен�

тоспроможності землекористування ефективна коорди�

нація дій та співпраця між суб'єктами господарювання

на землі; орієнтація державної політики на консоліда�

цію суб'єктів господарської діяльності у межах певного

регіону; дієвий моніторинг за діяльністю сільгоспвироб�

ників; передбачення загроз, що виникають внаслідок

підвищення відкритості середовища господарювання

суб'єкта на землі та запровадження таких важелів, що

дозволяють нівелювати негативні для економіки земле�

користування наслідки; посилення уваги до забезпечен�

ня конкурентоспроможності у стратегічній перспективі;

розвиток політики "людського чинника", орієнтовано�

го на недопущення зниження рівня та якості життя на�

селення.

Зазначено необхідність створення мережі регіо�

нальних агентств розвитку землекористувань, що сприя�

тимуть підвищенню ефективності земельної політики.

Наведено алгоритм розрахунку конкурентоспромож�

ності за показниками ефективності виробничої діяль�

ності, що дозволяє об'єктивно оцінювати стан вироб�

ництва та дозволяє досягти прибутковості. Вказані зав�

дання та аргументи, що дозволяють догяти конкурен�

тоспроможність сільськогосподарських землекористу�

вань.

Отже, вважаємо, що для збільшення конкурентних

можливостей українському аграрному сектору необ�

хідно використовувати стратегічні технології й нові фор�

ми господарювання: агропромислові кооперації, засто�

сування інноваційного маркетингу і менеджменту, ство�

рення сучасної інфраструктури продовольчого ринку.

Тому перспективи подальших досліджень у цій пло�

щині полягають у врахуванні впливу інноваційних та ко�

операційних чинників на конкурентоспроможність зем�

лекористування.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дія Зони вільної торгівлі створило нові умови для

розвитку експортної діяльності аграрного сектору Ук�

раїни, що передбачає широке коло можливостей в роз�

витку торгівельної діяльності та розвитку загальної

інфраструктури та сільських територій.
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FEATURES OF EXPORT OPERATIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE FREE TRADE ZONE

У статті розглянуто реальні умови набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Проаналізовано сучасний стан розвитку торговельних відносин між ЄС та Україною. Відобра�
жено основні пункти та переваги дії Зони вільної торгівлі з ЄС, розглянуто переваги, що від�
крились перед українськими товаровиробниками та інструменти реалізації товаровідносин між
українськими підприємствами та європейськими, обгрунтовано можливості інтеграції україн�
ського підприємництва до глобальних ланцюжків економіки та розвиток імпортозаміщеності в
національній економіці. Проаналізовано всі особливості експортних операцій в межах дії Зони
вільної торгівлі.

The real conditions of the entry into force of the Association Agreement between Ukraine and the
EU are considered. The current state of development of trade relations between the EU and Ukraine
is analyzed. The main points and advantages of the Free Trade Area with the EU are described, the
advantages offered by Ukrainian commodity producers and tools for the sale of goods between
Ukrainian enterprises and European ones are substantiated, the possibility of integrating Ukrainian
business into global economic chains and the development of import substitution in the national
economy are grounded. All the peculiarities of export operations within the framework of the Free
Trade Zone are analyzed.

Ключові слова: Зона вільної торгівлі, імпорт, експорт, мито, тарифні методи регулювання, нетарифні

методи регулювання, сільськогосподарська продукція.

Key words: Free Trade Area, import, export, customs, tariff regulation methods, non�tariff methods of regulation,

agricultural products.

Вона включає торгівлю товарами сільськогоспо�

дарської продукції, послугами, передбачає доступ до

ринків державних закупівель, лібералізацію режимів

іноземного інвестування, запровадження нових правил

щодо окремих аспектів конкурентної політики, у тому

числі державної допомоги, застосування сучасних норм
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і правил захисту прав інтелектуальної власності [1]. Роз�

гляд міжнародної діяльності аграрних підприємств з

європейськими та групування основних наслідків Зони

вільної торгівлі між України з ЄС, розгляд вже діючих

механізмів, впроваджених Україною, дозволяє оцінити

стан економіки країни за минулий рік та намітити перс�

пективи, свідчать про актуальність обраної теми дослі�

дження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питанням дослідження і впливу інтеграційних про�

цесів та впровадження такого механізму, як Зона вільної

торгівлі України з ЄС на економіку України займалися:

Хейлієр М., П'ятницький В., Осадча Н., Редіх Е., Жалі�

ло Я.А., Базилюк Я.Б., Ковальчук С.Я. та ін. Кожен з

цих вчених досліджував вплив укладання Угоди про асо�

ціацію між Україною та ЄС, вплив Зони вільної торгівлі

на економіку та механізм проведення експортних опе�

рацій в Україні.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження впливу дії Зони вільної

торгівлі на аграрний сектор України та відносин, що по�

в'язані з експортом сільськогосподарської продукції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зона вільної торгівлі з Євросоюзом для України є

головним інструментом євроінтеграційних процесів у

країні. Вона забезпечила лібералізацію торгівлі як то�

варами, так і послугами, лібералізацію руху капіталів та

до певної міри — руху робочої сили в країні.

Підписання Угоди про асоціації між Україною та ЄС

та дія Зони вільної торгівлі дозволило Україні:

1. Запроваджувати правила ЄС щодо державних

закупівель, що дозволило українським підприємствам

змагатися за отримання державних замовлень у краї�

нах ЄС на таких самих умовах, що і європейські ком�

панії.

2. Українські підприємства отримали можливість

продавати окремі послуги в країнах ЄС на кращих умо�

вах, ніж будь�які інші країни, а в деяких випадках отри�

мали право на застосування національного режиму. Уго�

да надала українським постачальникам послуг право на

заснування представництв (за умови виконання певних

вимог) та автоматично поширюється на нові послуги в

майбутньому.

3. Україна забезпечила відповідність своїх регла�

ментів та процедур регламентам та процедурам ЄС, сер�

тифіковані товари вважаються такими, що відповідають

вимогам ЄС і не потребуватимуть додаткових перевірок

[2].

Протягом двох років дії Зони вільної торгівлі з ЄС

спостерігається зростання обсягів виробництва

сільськогосподарської продукції та продукції промис�

лового виробництва (табл. 1).

Проаналізувавши обсяг виробництва в Україні за

2017 рік в умовах Зони вільної торгівлі спостерігається

зростання виробництва у всіх сферах в середньому на

3%.

Вільні торгівельні відносини з ЄС мають опосеред�

кований вплив на прискорення темпів економічного зро�

стання. Приріст становить 0,7—0,9 % від початкового

значення за даними Міністерства економічного розвит�

ку і торгівлі України.

За розрахунками, вона забезпечила зростання ВВП

України на 0.5% щороку, а також загальне підвищення

добробуту громадян на 1.2% на рік.

Що стосується економічних показників, великих

змін зазнала сфера торгівлі товарами та послугами у виг�

ляді зростання експорту та імпорту на них. Розглянемо

основні показники зовнішньої торгівлі України та ЄС за

2017 рік у порівнянні з 2016 роком (табл. 1).

Дослідження показало, що всі показники торгівлі з

ЄС направлені до зростання. Зростання імпорту товарів

та послуг в середньому на 12,5% звичайно не має пози�

тивного впливу на розвиток національного ринку, але

№ 
п/п 

Зовнішньо-
економічні 
відносини 

(види) 

Товари, млн дол. Послуги, млн дол. 

2016 2017 (%) 2016 2017 (%) 

1 Експорт 13496,3 17534,5 29,9 3004,9 3329,6 10,8 
2 Імпорт 17140,8 20795,8 21,3 2421,6 2503 3,4 

Таблиця 2. Зовнішня торгівля України з ЄС 2016—2017 рр.

Джерело: розроблено автором.

Таблиця 1. Обсяги виробництва в Україні за 2017 рік

Джерело: розроблено за даними [2].

Види господарств та продукції 
Обсяг

виробництва 
в Україні 

Сільське господарство, рибне та 
лісове господарство +1.1% 

Злакові/олійне насіння +1.1%
М’ясо +2.2%
Цукор/кондитерські вироби +4.7% 
Рослинні та тварині жири +5.5%
Фрукти та горіхи +3.8%
Устаткування та електроніка +7.4%
Автомобілі/запасні частини +4.7%
Транспортне обладнання +3.3%
Чорні метали +2.6%
Вироби з металу +5.8%
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він показує роботу механізму торгівлі між двома краї�

нами.

Важливе місце в експорті та імпорті товарів та по�

слуг України займає рух сільськогосподарських товарів.

Основними експортними країнами для України є країни

Азії, країни ЄС та країни Африки.

Загальна сума експорту до ЄС у 2017 році станови�

ла 4,177 млрд дол., 38,4% загального експорту Украї�

ни. Найбільш вагомими в структурі експорту стали ку�

курудза — на 57,4%, насіння свиріпи або ріпаку — на

72,9%, соняшникова олія — на 23% [3]. Окрім того,

значно збільшилась питома вага постачання м'яса та

харчових субпродуктів птиці, меду, кондитерських ви�

робів, маргаринової продукції та таких цікавих кінце�

вих продуктів як сорго чи насіння льону в загальній вар�

тості експорту. За даними Міжнародного економічного

форуму, що відбувся в вересні 2017 року, Україна була

занесена в топові списки десяти найбільших експортерів

харчової продукції, що зробило Україну гарантом хар�

чової безпеки ЄС. Це є вкрай важливим в контекстні

втраченого російського ринку.

Близько 6,1% всього експорту товарів України при�

падає на Польщу. Вона є одним із лідерів по закупівлі

українських товарів є Польща. Експорт товарів з Украї�

ни до Польщі зріс на 25,7% за січень — липень 2017 року

порівняно з аналогічним періодом минулого року. Навіть

порівняно з періодом січень — липень 2013 року екс�

порт України до Польщі збільшився на 4%. Створення

зони вільної торгівлі між Україною та ЄС реально за�

безпечило зростання торгівлі між Україною і Польщею.

Тим не менше збільшився не тільки експорт, а й імпорт

[3].

Експорт Іспанії за 2017 рік зріс на 9,2% порівняно з

2016 роком, що становить 2031,3 тис. дол. Також од�

ним із експортерів українських товарів є Данія, її показ�

ники в 2017 році у порівнянні з 2016 роком — 553,4 зрос�

ли на 9%.

Обсяг експорту з Німеччиною продовжує збільшу�

ватись рекордними темпами. За 2017 рік експорт ста�

новлять 1,3 тримільйони євро, що більше на 6,3%, ніж

у 2016 році.

Ключовими імпортерами української сільськогос�

подарської та харчової продукції серед країн ЄС є

Нідерланди з часткою 17,6%, Іспанія — 15,5%,

Польща — 12,9%, Італія — 11,9% та Німеччина —

9,9% [4].

Імпорт Польщі до України зріс на 30,4% за січень

— липень 2017 року порівняно з аналогічним періодом

минулого року і на 12% порівняно з періодом січень —

липень 2013 року. Частка Польщі в загальному імпорті

Таблиця 3. Зміна тарифного захисту сторін

Джерело: розроблено за даними [8].

Найменування групи, 
розділу за УКТЗЕД 

Середня арифметична ставка увізного мита 

Діюча 
З моменту 

набуття угодою 
чинності 

11-й рік 

Україна ЄС Україна ЄС Україна ЄС 
всього по Митному тарифу 4,95 7,6 2,42 0,5 0,32 0,05 

по товарах груп УКТЗЕД 
01-24 (сільське господарство) 9,24 19,8 6,77 0,6 1,38 0,24 

по товарах груп УКТЗЕД 
25-97 (промислові та перероблені 
сільськогосподарські товари) 

3,67 3,9 1,12 0,5 0,00 0,0 

Таблиця 4. Експорт сільськогосподарської продукції в ЄС

Джерело: розроблено за даними [9].

Товари 
Мито ЄС, що 
сплачувала 
Україна 

Мито ЄС, що сплачує Україна за ЗВТ 

Овочі, 
фрукти та 
горіхи 
 

До 20.8% +
8.4€/100kg/net 

0%

Пшениця До 186€/т 0% для перших 950 тис. тонн із збільшенням 
до 1 млн тонн протягом 5 років 
Експорт у 2012 р. – 1,522 млн тонн 

Кукурудза До 94€/т 0% для перших 400 тис. тонн із збільшенням 
до 650 тис. тонн протягом 5 років 
Експорт у 2012 р. – 1,182 млн тонн 

Соєві боби, 
насіння та 
олійне 
насіння 

До 9.6% 0%

Вироби з 
шоколаду 

До 43% 0% для перших 2 тис. тонн із збільшенням до 
3 тис. тонн протягом 5 років 
Експорт у 2012 р. – 45 тис. тонн 

Фруктовий 
сік 

До 33.6% +
20.6€/100kg/ net 

0% для перших 10 тис. тон із збільшенням до 
20 тис. тонн протягом 5 років 
Експорт у 2012 р. – 42.56 тис. тонн 

Спирт До 1/%об/ гкл+6.4 
€/hl 

0% для перших 27 тис. тонн із збільшенням 
до 100 тис. тонн протягом 5 років 
Експорт у 2012 р. – 11 тис. тонн 
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України становить 6,8%. Дійсно, для Польщі та Украї�

ни створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС

стало взаємовигідним. Крім Польщі успішно розвиваєть�

ся торгівля України з Іспанією, Голландією і Німеччи�

ною [5].

Імпорт Іспанії в 2016 році складав 2453,8 тис. дол.,

що протягом 2017 року зріс майже в 1,5 рази. Грошо�

вий вираз імпортових відносин з Німеччиною в 2016 році

склали 70325,8 тис. дол., у 2017 році річні обсяги скла�

ли 1,03 тримільйона євро, що більше на 8,3% за дані

попереднього року.

Відмінною рисою Зони вільної торгівлі Україна —

ЄС є комплексна програма адаптації регуляторних

норм у сферах, пов'язаних з торгівлею, до відповід�

них стандартів ЄС. Це дозволило значною мірою усу�

нути нетарифні (технічні) бар'єри у торгівлі між Украї�

ною та ЄС та забезпечити розширений доступ до внут�

рішнього ринку ЄС для українських експортерів і на�

впаки — європейських експортерів до українського

ринку [6].

На сьогодні вже повністю використані тарифні кво�

ти на цілу низку українських аграрних товарів: цукор,

мед, ячмінь, ячмінна крупа та борошно, оброблені то�

мати, виноградний та яблучний сік, кукурудза, пшени�

ця.

Серед додаткових торговельних преференцій,

які вступили в дію з 1 жовтня 2017 року, українські

експортери вже повністю використали квоти на мед

обсягом 2500 тонн. На 36,5% використані квоти на

оброблені томати, а на 5,9% — квота на ячмінну

крупу та борошно. У повному обсязі наразі залиша�

ються не вичерпаними додаткові торговельні префе�

ренції на виноградний сік — 500 тонн та овес — 4000

тонн [5].

Перед розглядом тарифних змін нами було дослід�

жено основні етапи здійснення експорту сільськогоспо�

дарської продукції:

1. Провести підготовчу роботу забезпечити відпо�

відність вимогам ЄС щодо безпечності продукції, про�

вести сертифікацію на відповідність міжнародним стан�

дартам (за необхідності), вивчити ринок збуту, знайти

партнерів в ЄС.

2. Провести акредитацію (облік) на митниці та отри�

мати картку акредитації' компанії або приватного

підприємця (безоплатно).

3. Укласти зовнішньоекономічний контракт та до�

говір на надання транспортно�експедиційних послуг.

4. Отримати фітосанітарний сертифікат.

5. Отримати сертифікат з перевезення товару

EUR.1.

6. Провести митне оформлення вантажу в режимі

експорту, надавши необхідні документи (митну декла�

рацію, контракт, інвойс, калькуляцію виробництва,

транспортну накладну, сертифікат EUR.1, фітосанітан�

рний сертифікат, ін.).

7. Пройти митні перевірки та фітосанітарний

контроль у пункті в'їзду на територію ЄС. Рослин�

на продукція повинна бути заявлена щонайменше

за 24 год до прибуття вантажу до місця перетину

кордону [7].

Відбулися зміни тарифного захисту для сторін Зони

вільної торгівлі, Україна поступово впродовж 10 років

зменшує увізні мита на продукцію сільського господар�

ства та промислові і переробні сільськогосподарські

товари, так як вона є стратегічною для України (табл.

3).

Український аграрний сектор отримав найбільші

переваги від зменшення увізних мит: 330 млн євро

для сільськогосподарської продукції та 53 млн євро

для переробленої сільськогосподарської продукції.

Нові можливості доступу до ринку Євросоюзу та зап�

ровадження вищих стандартів виробництва про�

дукції заохотили інвестиції, стимулювали модерні�

зацію сільського господарства та покращили умови

праці.

У наступній таблиці наведена інформація аналізу

про тарифний вплив на основні експортні товари з Ук�

раїни (на які припадає майже 60% усього експорту до

ЄС) (табл. 4).

Також застосовано лібералізацію зовнішньоторго�

вельних відносин, що спрямована на зменшення пере�

пон для торгівлі, що виникають у зв'язку із різницею в

технічних регламентах України та ЄС, стандартів, про�

цедур оцінки відповідності та інших вимог до якості про�

дукції.

Україна вжила необхідних заходів з метою посту�

пового досягнення відповідності з технічними регламен�

тами ЄС та системами стандартизації, метрології, акре�

дитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового на�

гляду ЄС і зобов'язується дотримуватися принципів та

практик, викладених у чинних Рішеннях та Регламентах

ЄС [10].

При дослідженні цієї теми потрібно звернути увагу

на основні якісні заходи та механізми регулювання, а

не тільки на кількісні.

Всі заходи державного регулювання за наслідками

впливу на умови проведення експортних операцій поді�

ляються на "жовті", "зелені" та "блакитні" методи. За�

ходи "жовтого блоку" негативно впливають на умови

торговельного обміну між країнами, тоді як заходи "бла�

китного блоку" справляють мінімальний вплив, а "зеле�

ного" — не впливають, чим і зумовлене обмеження в

застосуванні заходів цього методу та необмежене ви�

користання двох інших.

Основними впровадженнями заходами в ЄС є захо�

ди "блакитного блоку", наприклад, використання коштів

на підтримку доходів фермерів. Але сотівською комі�

сією, при впровадженні таких заходів, виникали супе�

речки щодо законності та обгрунотованості цих заходів.

Тому що, провадження даних заходів з боку ЄС опосе�

редковано впливатиме на конкурентоформуючу функ�

цію внутрішнього ринку та собівартість випущених то�

варів.

Так, як Зона вільної торгівлі є взаємною угодою, яка

відкрила українським підприємствам такі ж можливості

на ринках ЄС, як і для європейських компаній — на ук�

раїнському ринку. Насправді Україна отримала кращі

умови доступу до ринку ЄС. По�друге, товари з ЄС вже

сьогодні широко представлені на українському ринку

[2].

Доступ до ринків ЄС відкрив можливості перед ма�

лим та середнім бізнесом. Малі та середні товарови�

робники можуть постачати товари на європейських

ринок у будь�який час, коли буде така нагода. Відкри�
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лися додаткові можливості перед іншими сферами

бізнесу для імпортування сфери послуг ЄС до Украї�

ни.

ВИСНОВКИ
Отже, основні наслідки запровадження Зони

вільної торгівлі для сільського господарства є пози�

тивними. Вплив вільної торгівлі сільськогосподарсь�

кою продукцією має також позитивний вплив на роз�

виток інших галузей господарства та виробництва.

Особливості експорту в межах Зони вільної торгівлі

залежать від правильності здійснення послідовності

операцій при оформленні та перетинанні кордону.

Також великий вплив на експорт України мають та�

рифні та нетарифні бар'єри, що з часу запроваджен�

ня Зони вільної торгівлі поступово зникають. Це про�

являється в зменшенні мита, наданні квот на сільсько�

господарську продукцію, торгових преференцій. Та�

кож для здійснення експорту з ЄС українська продук�

ція обов'язково повинна відповідати технічним рег�

ламентам Європи, що позитивно впливає на якість та

підвищує конкурентоспроможність українських то�

варів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день сільське господарство про�

довжує бути провідною галуззю господарювання Ук�

раїни і займати значну частку в загальному ВВП краї�

ни. Україна має великий потенціал, щоб розвивати

сільське господарство, бути провідним експортером

сільськогосподарської продукції на зовнішньому рин�

ку. Через нестабільність економіки погіршується інве�

стиційна діяльність підприємства. Одним з найбільш

мінливих явищ є законодавство, особливо у сфері по�

датків. Саме тому необхідно створити таку систему

оподаткування, яка б сприяла залученню інвестицій,

покращила фінансовий стан сільськогосподарського
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Проведено аналіз впливу податкового навантаження на фінансову стійкість підприємства та їх
взаємозалежність. Виявлено недоліки податкового навантаження сільськогосподарських
підприємств. Виділено основні фактори, які перешкоджають вільному розвитку аграрних
підприємств та запропоновано ряд перспективних заходів, направлених на покращення подат�
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виробника та дала можливість конкурувати з інозем�

ними виробниками.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
І ДОСЛІДЖЕНЬ

Створення сприятливого податкового середовища

для сільськогосподарських виробників є достатньо

складною проблемою. Дослідженням вдосконалення

податкового навантаження, його впливу на діяльність

сільськогосподарських підприємств займалося бага�

то науковців та дослідників, серед яких праці: Андрій�

чука В.Г., Гудзя О.Є., Дем'яненка М.Я., Жука В.М., Син�

чака В.П., Тулуша Л.Д., Юшка С.В. Їх наукові дослі�
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дження є фундаментом для подальшого вивчення об�

раної проблеми.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз податкового навантаження на

сільськогосподарські підприємства України та виявлення

основного його впливу на їх фінансовий стан; визначення

проблем та недоліків сучасного податкового навантажен�

ня, формування пропозиції щодо його покращення в ме�

жах вітчизняних сільськогосподарських підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для досягнення мети даного дослідження та прове�

дення аналізу нами обрано сільськогосподарське

підприємство ПП "Сократ". Це підприємство є платни�

ком єдиного податку четвертої групи.

ПП "Сократ" є юридичною особою приватного пра�

ва — унітарним підприємством, яке створено та

здійснює господарську і комерційну

діяльність на основі приватної влас�

ності його засновника, використовую�

чи для цього усю сукупність належних

йому господарських прав та обов'язків

з метою отримання прибутку.

Предметом діяльності підприємства

є: вирощування зернових культур (крім

рису), бобових культур і насіння олійних

культур, рису, овочів і баштанних куль�

тур; розведення великої рогатої худоби

молочних порід, іншої великої рогатої

худоби та буйволів, коней та інших тва�

рин родини конячих, овець і кіз, свиней,

свійської птиці та інших тварин; допомі�

жна діяльність у тваринництві; змішане

сільське господарство; оброблення на�

сіння для відтворення та інше.

ПП "Сократ" займається вирощу�

ванням зернових та зернобобових

культур та значну частину становлять

рілля (табл. 1).

З таблиці 1 видно, що частка озимих культур на зер�

но та зелений корм скорочувалася з кожним роком. У

2017 р. цей показник має найменшого значення —

1156 га. Сільськогосподарські угіддя в загальній чисель�

ності у 2014—2017 рр. залишилися майже незмінними.

Основні види податків, які сплачуються ПП "Сократ"

останні 5 років наведемо в таблиці 2.

З даних таблиці 2 бачимо, що в загальній структурі

податків найбільшу вагу має податок на доходи фізич�

них осіб (ПДФО) з паїв, трохи менше значення має єди�

ний податок, найменше — екологічний податок.

Також відбулися суттєві зміни в податковому законо�

давстві, що відбиваються у таблиці 2. Наприклад, впровад�

ження військового збору у 2014 р. та нарахування ЄСВ

тільки на заробітну плату з набули як самі податки, їх най�

менування, так і їх базові ставки, що пов'язано з нестабіль�

ною ситуацією в економіці та необхідністю реформування.

З даних таблиці 2 видно, що розмір податків щоро�

ку збільшується в арифметичній прогресії. Так, у 2017 р.,

№ Вид податку 2 013 р. 2 014 р. 2 015 р. 2 016 р. 2 017 р. 

Абс. 
приріст 
у 2017 р., 
порівняно  
з 2016 р. 

1 ПДФО (з/п) 176177,39 195154,80 151547,82 445258,73 465515,96 20257,23 
2 ПДФО з паїв 246601,71 248347,40 315927,42 466308,87 941887,23 475578,36 

3 військовий збір (з 
серпня 2014 р.) - 8539,60 49575,24 76985,08 117656,08 40671,00 

4 єдиний податок 16279,26 16130,08 333213,68 605311,42 820269,76 214958,34 
6 ЄСВ 8,41 % 5284,96 6372,82 5737,62 11325,25 13247,44 1922,19 

7 ЄСВ 37,19 %, 
22,0 % 480193,37 515012,34 418190,45 529736,86 539941,18 10204,32 

8 ЄСВ 2,0 %, 3,6 % 48682,54 52561,80 42803,05 - - - 
9 оренда землі 51610,50 51610,50 43855,56 64789,32 66942,00 2152,68 

10 екологічний 
податок 189,50 249,58 366,76 1587,96 163,81 -1424,15 

11 податок на 
розкіш - - - - 25000,00 - 

12 податок на 
нерухомість - - - 2502,55 5810,24 3307,69 

13 0,3 % профспілка 
на ФОП 4038,39 4376,18 3571,48 7577,59 7832,99 255,40 

Таблиця 2. Розмір податків, що сплачуються ПП "Сократ" за 2013—2017 рр., грн

Джерело: розроблено автором самостійно.

Таблиця 1. Посівні площі сільськогосподарських культур

Джерело: розроблено автором самостійно.

Назва сільськогосподарської культури Площа, га
2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

Зернові та зернобобові культури 
Посіяно озимих культур на зерно та зелений корм 
восени минулого року – всього 

1926 1775 1315 1156

Збереглося озимих до кінця сівби ярих культур – 
всього 

1717 1200 1315 1156 

Ярі зернові та зернобобові культури – всього 84 202 254 489
у тому числі ячмінь 84 91 148 229
Зернобобові культури – всього 1426 111 96 260
Зернові та зернобобові культури - всього 1426 1402 1569 1645
Олійні культури – всього 971 1319 1112 1059
Технічні культури – всього 971 1319 1112 1059
Укісна площа багаторічних трав посіву минулих 
років на сіно, насіння, зелений корм, силос і випас – 
всього 

7 105 37 142

Кормові культури посіву минулих років та 
поточного року без підпокривних трав – всього 

145 105 142 142

Посівна площа – всього 2542 2826 2823 2846
Сільськогосподарські угіддя у користуванні – 
всього  

2895,48 2870,43 2867 2893

у т.ч. взято в оренду  2845,48 2870,43 2867 2893
Рілля 2850,53 2826 2823 2846
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порівняно з 2016 р. виплати з усіх видів податків зрос�

ли, за виключенням екологічного податку. Така тенден�

ція свідчить про щорічне збільшення податкового на�

вантаження на сільськогосподарські підприємства.

Поряд з цим питома вага кожного податку в загальній

системі виплат за 2017 р. проти 2016 р. зросла. Проаналі�

зуємо динаміку податків, за якими найбільше здійснюється

відрахувань до бюджетів у грошовому еквіваленті (рис. 1).

Дані рисунка 1 свідчать, що у 2017 р., по�

рівняно з 2016 р. відбулося збільшення відра�

хувань сум податків за всіма видами. Найб�

ільше зростання (вдвічі) спостерігається у

ПДФО на паї, що пов'язано зі збільшенням

суми орендної плати. Також на 35,5%

збільшився єдиний податок, у решті аналізо�

ваних податків відбувся не такий суттєвий

зріст.

Податкове навантаження на сільськогос�

подарське підприємство ПП "Сократ" за

2013—2017 рр. мало зростаючу динаміку

(рис. 2).

З рисунка 2 видно, що в період 2013—

2015 рр. розмір сплати податків відрізнявся

не так суттєво, якщо порівнювати 2015 р. та

2017 р. В останньому випадку загальна сума

сплати податку зросла більш, ніж у 2 рази.

Варто зазначити, що від рівня податкового наван�

таження залежить ефективність функціонування під�

приємства (табл. 3)

Зокрема, як свідчать дані таблиці 3, незважаючи на

зростаючий розмір податкового навантаження, підприє�

мство покращує результати діяльності. ПП "Сократ" за�

безпечене власними обіговими коштами та більшість ос�

новних показників відповідають нормі. Високий рівень

оподаткування зумовив на зменшення прибутку, що в

свою чергу вплинуло на якість аналізованих показників.

Оскільки податки є одним із видів зобов'язань

підприємства, було розраховано показники ліквідності

та платоспроможності підприємства, його можливість

розрахуватися за всіма зобов'язаннями та заборгова�

ностями (табл. 4).

З даних таблиці 4 видно, що незважаючи на змен�

шення коефіцієнту покриття у 2017 р., він є більше нор�

мативного значення (>1,0), коефіцієнт швидкої лік�

відності також є в нормі (>1), тобто підприємство є

ліквідним та платоспроможним, оскільки значення всіх

показників перевищують нормативне значення.

Зважаючи на покращення фінансової стійкості та

ліквідності, було розраховано податкове навантаження на

сільськогосподарське підприємство ПП "Сократ", шляхом
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Рис. 1. Питома вага кожного податку в сукупному
податковому навантаженні ПП "Сократ" у 2017 р.
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Рис. 2. Динаміка сплати загальної суми
податків за 2013—2017 рр.

Джерело: [7].

Показник 2 014 р. 2 015 р. 2 016 р. 2 017 р. 
Абс. відхил. 
2017 р. від 

2016 р. 
1. Власні обігові кошти 
(ВОК) 11952,0 10504,0 12636,0 21997,0 9361,0 

2. Коеф. забезп. оборотних 
активів ВОК 0,86 0,89 0,78 0,97 0,19 

3. Маневреність роб. 
капіталу 0,47 0,58 0,73 0,65 -0,08 

4. Маневреність ВОК 0,36 0,00 0,02 0,01 -0,01 
5. Коеф. забез ВОК запасів 2,14 1,74 1,37 1,55 0,18 
6. Коеф. покриття запасів -0,03 1,74 1,72 1,55 -0,17 
7. Коеф. автономії 0,89 0,85 0,78 0,96 0,18 
8. Коеф. фін залежн. 0,11 0,15 0,22 0,04 -0,18 
9. Коеф. маневреності ВОК 0,77 0,83 0,88 0,92 0,05 
10. Коеф. концентрації 
позикового капіталу 0,11 0,15 0,22 0,04 -0,18 

11. Коеф. фін. стабільності 8,22 5,75 3,57 22,38 18,81 
12. Показник фін. 
левериджу 0,00 0,07 0,03 0,02 -0,02 

13. Коеф. фін. стійкості 0,89 0,91 0,81 0,97 0,17 

Таблиця 3. Показники фінансової стійкості ПП "Сократ" за 2013—2016 рр.

Джерело: розроблено автором самостійно.
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відношення розміру сплачених податків до

загального доходу від реалізації (табл. 5).

Проаналізовані дані свідчать про те,

що найбільше податкове навантаження

підприємство мало у 2016 р., що було по�

в'язано зі зменшенням доходу від реа�

лізації продукції. Варто також звернути

увагу на те, що останні роки діяльності

підприємства відзначалися врожайністю,

що покращило показник доходу від реа�

лізації.

Наведемо дані по�

даткового навантажен�

ня на основні сільсько�

господарські підприєм�

ства України (табл. 6).

Дані таблиці 6 свід�

чать, що постійної динам�

іки щодо податкового на�

вантаження немає, се�

реднє значення за 2013—

2015 рр. залишалось май�

же незмінним. Водночас з

даних таблиці 6 видно, що

податкове навантаження є високим, це пов'язано з недо�

ліками системи оподаткування, до яких належать:

— завищена ставка єдиного податку 4�ї групи

(розмір ставки для ріллі, сіножатей і пасовищ — 0,95,

попереднє значення — 0,15);

— не можуть бути платниками єдиного податку не�

резиденти;

— введення в дію нового податку — на нерухоме

майно, відмінне від земельної ділянки;

— певні обмеження щодо кількості працюючих осіб;

— розрахунки з контрагентами виключно у гро�

шовій формі;

— широке коло необхідної до подачі звітності;

— регулярні зміни у Податковому кодексі;

— фіксована ставка податку, що не залежить

від отримання прибутку для платників єдиного податку

1�ї та 2�ї групи;

— збільшення ставки екологічного податку;

— платники єдиного податку 2�ї та 3�ї груп, крім тих,

які здійснюють діяльність на ринках продаж товарів

дрібно роздрібної торговельної мережі через засоби

пересувної мережі почали застосовувати у власній гос�

подарській діяльності зареєстровані, опломбовані у

встановленому порядку та переведені у фіскальний ре�

жим роботи реєстратори розрахункових операцій.

Вищенаведені факти свідчать про необхідність

впровадження заходів щодо покращення системи опо�

даткування сільськогосподарських виробників, до яких

мають бути включені наступні пункти:

— стабільність податкового законодавства;

— спрощення процедур адміністрування податку;

— покращення системи податкового контролю та

його ефективності;

— боротьба з корупцією під час руху податків до

бюджету;

— повернути 4�й групі сільськогосподарським то�

варовиробникам ПДВ, що залишається у розпорядженні

підприємства;

— спростити вимоги до складання податкових на�

кладних;

— зведення до єдиних норм і правил податкового

та бухгалтерського обліку;

— застосування прогресивної системи оподаткуван�

ня;

— удосконалення спец режиму справляння ПДВ у

сфері сільського господарства;

— знизити ставку податку на додану вартість.

Такі заходи мають суттєво вплинути на діяльність

сільськогосподарських виробників, зміцнити їх позиції

на ринку та посилити їх конкурентоздатність. Саме тому

держава має враховувати потреби та побажання агро�

Показник 
Роки Абс. відхил. 

2017 р. від 
2016 р. 2014 2015 2016 2017 

1. Коеф. покриття 7,33 8,77 4,54 1,13 -3,41 
2. Коеф. швидкої ліквідності 4,37 4,30 1,95 1,14 -0,82
3. Коеф. абсол. ліквідності 2,29 0,01 0,08 0,08 0,01 
4. Співвіднош. короткострок. 
дебіт. заб. до кредит. заб. 0,63 0,97 0,84 0,71 -0,12 

Таблиця 4. Показники ліквідності (платоспроможності)
ПП "Сократ" за 2014—2017 рр.

Джерело: розроблено автором самостійно.

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
Абс. відх. 2017 р., 
порівняно з 2016 р., 

тис. грн 

Відносне відх. 
2017 р., 

порівняно з 
2016 р, % 

Дохід від реалізації 
сільськогосподарської 
продукції - 1 

38339 24982 15873 43705 27832 275,34 

Розмір сплачених 
податків до державного 
та місцевого бюджетів - 2 

1098,3 1364,8 2211,4 3004,3 792,9 135,85 

Податкове навантаження 
(2/1) 2,86 5,46 13,93 6,87 -7,057 49,34 

Таблиця 5. Податкове навантаження ПП "Сократ"

Джерело: розроблено автором самостійно.

Підприємство 

Роки Середнє 
значення 

податкового 
навантаження, 

% 
2013 2014 2015 

ТОВ «Валуйсть МТС» 13,9 14,8  14,8  14,5 
ТОВ «Латуре Агро» 10,4 4,0  4,1  6,2  
ТОВ «Мирне Плюс» 15,4 16,1  14,1  15,2 
ТОВ «Сельхозхімія» 9,1 10,4  5,6  8,4  
ПП «Агро» 7,6 11,9  10,6  10,0 
ТОВ «Авіс» 5,8 6,2  5,9  5,9  
ТОВ «Олекс» 13,0 16,2  36,2  21,8 
ПП «Провалье» 11,1 17,6  13,9  14,2 
ТОВ «Іллірія» 11,9 6,6  6,5  8,3  
СФГ «Колос» 13,3 16,1  3,7  11,0 
ТОВ «Україна»  3,5  5,9  1,4  3,6  
ТОВ «Степове» 6,2 5,5  1,3  4,3  
ТОВ «Небулон» 14,7 4,0  2,0  6,9  
ФГ «Гарант» 4,4 4,4  1,7  3,5  
ПП «Агрофірма» 14,9 10,6  8,2  11,2 
ТОВ «АБТ» 7,4 4,7  4,4  5,5  
ПП «Селянин» 12,2 13,0  2,0  9,1  
Середнє значення 10,3 9,9  8,0  9,4  

Таблиця 6. Середній рівень податкового
навантаження на сільськогосподарські

підприємства

Джерело: розроблено автором на основі [2].
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промислового комплексу задля стимулювання розвит�

ку даної галузі.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Отримані результати свідчать про певну ефек�

тивність впровадження єдиного податку четвертої гру�

пи (раніше — фіксований податок сільськогосподарсь�

ких виробників), який дає можливість зменшити подат�

ковий тиск на сільськогосподарські підприємства (на

11%), порівняно з податковим навантаженням інших

юридичних осіб, але у той же час загальна сума податків,

які підприємство сплачує до державного та місцевих

бюджетів має значну частку в загальному доході від реа�

лізації продукції, зважаючи на те, що окрім податків,

підприємство має ще й інші статті зобов'язань та забор�

гованостей.

Дане дослідження підтверджує, що навіть середнім

підприємствам, які є прибутковими та фінансово ста�

більними, складно нести податковий тягар, що може за

певних умов (не врожайність, збитковість) призвести до

нестачі фінансових ресурсів.

Оскільки сільське господарство на сьогоднішній

день є галуззю, що фактично "годує" країну, необхід�

но провести ряд реформ, які б полегшили функціону�

вання даної сфери, створити сприятливий клімат для

розвитку, впровадження інновацій та залучення інвес�

тицій.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У сучасних умовах соціально�економічного розвит�

ку держави лідерство на світових ринках мають країни,

в економічному розвитку яких переважає інноваційна
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У статті узагальнено й проаналізовано зарубіжний досвід державного регулювання іннова�
ційної діяльності на прикладі розвинених країн світу. Продемонстровано найефективніші ме�
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питання є особливо актуальним для України, яка знаходиться у кризовій ситуації, оскільки інно�
ваційна діяльність є потужним інструментом для розвитку економіки та виходу країни з кризи.
Проаналізовано рейтинг країн світу за фінансування НДДКР та за індексом глобального еконо�
мічного розвитку. Визначено особливості реалізації інноваційної політики в різних країнах. З'я�
совано, що не існує універсальних інструментів стимулювання, кожна країна використовує свої
власні методи. Обгрунтовано доцільність використання окремих інструментів в умовах украї�
нської економіки для стимулювання інноваційної діяльності підприємств та організацій.

The article generalizes and analyzes the foreign experience of state regulation of innovation activity
on the example of developed countries of the world. The most effective methods of state regulation
of innovation activity that can be applied in Ukraine are demonstrated. This issue is especially actual
for Ukraine, which is in a crisis situation, because innovation activity is a powerful tool for economic
development and the country's exit from the crisis. The world ranking for R&D financing and the index
of global economic development is analyzed. The features of implementation of innovation policy in
different countries are determined. We found that there are no universal incentive tools, each country
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діяльність. Попит на інновації завжди наявний, тому саме

вони є і мають бути пріоритетним напрямком у політиці

будь�якої країни, яка постійно прагне економічного роз�

витку. Потрібно формувати таку державну політику ре�
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гулювання інноваційної діяльності, яка б давала мож�

ливість постійно стимулювати діяльність інноваційних

підприємств та наукових установ, а також яка б базува�

лась на реалізації інновацій у виробництві та повному

використанні науково�технологічного потенціалу краї�

ни.

Також крім державного регулювання потрібно ви�

користовувати і методи державної підтримки іннова�

ційної діяльності, які також відіграють значну роль у

формуванні інноваційного потенціалу країни.

На державному рівні мають вирішуватися системні

питання макроекономічного розвитку насамперед — це

дослідження теоретико�методологічних та практичних

питань формування і реалізації інноваційної та інвести�

ційної політики, страхування її складових, що станов�

лять важливу проблему в сучасній науці державного уп�

равління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми світового досвіду державного регулю�

вання інноваційної діяльності досліджували такі за�

рубіжні та вітчизняні фахівці, як Г. Авігдор, В.О. Бер�

дичевська, Є.С. Єгоров, В. Касьяненко, Н.В. Клочкова,

З. Наджафов, Л.В. Овчаренко, І.Л. Петрова, Н.П. Сисо�

ліна, І.А. Шовкун, Т.І. Шпильова, О.В. Ядранська.

Незважаючи на значне число наукових праць, низ�

ку ключових питань про роль держави в інноваційній

діяльності розкрито не повною мірою. Додаткового

аналізу і дослідження потребує питання вдосконален�

ня механізмів державного регулювання інноваційної

діяльності.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Й АРГУМЕНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ
ПОСТАВЛЕНОГО ЗАВДАННЯ

Метою статті є проаналізувати зарубіжний досвід

державного регулювання інноваційної діяльності та на�

дати пропозиції щодо запозичення такого досвіду в

Україні. Інноваційна діяльність є важливим фактором

розвитку суб'єктів підприємництва та економіки країни

загалом, тому на пріоритетні позиції у політиці держави

потрібно ставити регулювання інноваційної діяльності,

яке б стимулювало здійснювати наукову діяльність та

створювати інноваційні продукти. Саме тому актуаль�

ним є завдання дослідити методи державного регулю�

вання, що застосовуються у розвинених країнах світу

та виділити методи, які б ефективно запрацювали в Ук�

раїні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Багато розвинених країн застосовують комплексний

підхід до стимулювання діяльності інноваційно�орієн�

тованих компаній, застосовуючи методи як прямого, так

і опосередкованого регулювання. Інноваційне середо�

вище в різних країнах різне, тому що кожна країна зна�

ходиться на своєму рівні розвитку, рівні технологій, рівні

освіти, рівні інноваційної активності та т.ін. Тому інстру�

менти інноваційної політики і механізми їх використан�

ня можуть ефективно використовуватися в одній країні,

а в інших країнах бути зовсім непридатними.

У контексті цієї роботи пріоритетним є досліджен�

ня тенденцій і зіставлення досвіду держав, що входять

в технологічне ядро світового розвитку — США, Японії,

Європейського союзу (в останньому до даного типу дер�

жав в першу чергу відносяться Великобританія, Німеч�

чина, Франція). Результатами інноваційної політики да�

них країн стає освоєння передових результатів НДДКР

по всьому спектру промислових технологій [4, c. 203].

Також розглянуто інструменти стимулювання інно�

ваційної діяльності країн, які посідають лідируючі місця

за індексом глобальної конкурентоспроможності (The

Global Competitiveness Index).

Індекс глобальної конкурентоспроможності скла�

дається Всесвітнім економічним форумом для визначен�

ня рейтингу країн за показником економічної конкурен�

тоспроможності і містить 114 показників для 140 країн,

при цьому враховуються як статистичні дані, так і опи�

тування керівників бізнесу [18].

Україна ніколи не займала лідируючих позицій в

даному рейтингу, що є стимулом для подальшого роз�

витку. 15 країн, що займають найвищі місця за цим індек�

сом можна побачити в таблиці 1.

США та Японія — є лідерами за рівнем розвитку

інновацій та за фінансуванням НДДКР, тому вони є най�

більшими конкурентами підприємств Західної Європи,

що змушує їх активізувати свої зусилля в галузі коор�

динації та інтеграції НДДКР, проведення спільних інве�

стиційних проектів. Одну з таких широкомасштабних

програм було спрямовано на прискорене впроваджен�

№ 2013 № 2014 № 2015 № 2016 
1 Швейцарія  Швейцарія 1 Швейцарія 1 Швейцарія 
2 Сінгапур 2 Сінгапур 2 США 2 Сінгапур 
3 Фінляндія 3 Фінляндія 3 Сінгапур 3 США 
4 Швеція 4 Німеччина 4 Нідерланди 4 Німеччина 
5 Нідерланди 5 США 5 Німеччина 5 Нідерланди 
6 Німеччина 6 Швеція 6 Гонконг 6 Японія 
7 США 7 Гонконг 7 Швеція 7 Гонконг 
8 Велика Британія 8 Нідерланди 8 Велика Британія 8 Фінляндія 
9 Гонконг 9 Японія 9 Японія 9 Швеція 
10 Японія 10 Велика Британія 10 Фінляндія 10 Велика Британія 
11 Катар 11 Норвегія 11 Норвегія 11 Норвегія 
12 Данія 12 Тайвань 12 Данія 12 Данія 
13 Тайвань 13 Катар 13 Нова Зеландія 13 Канада 
14 Канада 14 Канада 14 Канада 14 Катар 
15 Норвегія 15 Данія 15 Тайвань 15 Тайвань 
73 Україна 84 Україна 81 Україна 79 Україна 

Таблиця 1. Рейтинг країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності

Джерело: [12].
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ня технологічних нововведень у напівпровідниковій про�

мисловості, досягнення більш високого рівня якості та

конкурентноздатності продукції підприємств Західної

Європи на світовому ринку. Програму було розрахова�

но на 1990—1997рр., а загальний обсяг інвестицій, що

було виділено на її реалізацію, склав 2,7 млрд ф. ст. У

здійсненні програми брали участь фірми: "Філілпс"

(Нідерланди), "СГС�Томсон" (Франція, Італія); "Сіменс",

"Бош" та "Електротех" (Німеччина); "Плєссі" (Велика

Британія), а також датський науково�дослідний інсти�

тут [3].

Європейський Союз використовує кілька інстру�

ментів інноваційної політики та залучення інвестицій для

фінансування інноваційної діяльності. Серед них виді�

ляють пряме державне фінансування, в першу чергу

шляхом виділення грантів, кредитів, субсидій тощо;

створення інфраструктури для інноваційної діяльності;

податкові стимули, спеціальні схеми підтримки ризико�

вого фінансування, надання державних гарантій [2, c.

16].

Інструменти інноваційної політики в практично всіх

країнах світу різні. Наприклад, в Португалії та Іспанії

великий набір фіскальних стимулів використовується до

всіх компаній незалежно від їх розміру, а в Великобри�

танії — тільки для компаній малого та середнього бізне�

су.

У країнах з високим рівнем науково�технологічно�

го розвитку (Швеція, Німеччина, Фінляндія) надають

перевагу заходам прямої фінансової підтримки, що

надає можливість державі визначати, які технології або

який сектор економіки потрібно розвивати в першу чер�

гу. На відміну від опосередкованих методів стимулюван�

ня фінансова допомога має цільовий характер. Держа�

ва, а не ринок, визначає, в яких випадках додаткове сти�

мулювання необхідно, а в яких — ні [11].

У Великобританії регіони Східного Мідлену, Уель�

су і Шотландії мають власну інноваційну стратегію й

активно приймають участь в інноваційних програмах ЄС.

Головне місце в цьому напрямку діяльності відво�

диться Мережі інноваційних регіонів (Forum of

Innovation Regions) та локальної мережі центрів по роз�

повсюдженню інновацій (Innovation Relay Centres —

IRC). Центри по розповсюдженню інновацій мають ста�

тус незалежних консультаційних організацій у сфері

технологій та бізнесу, що отримують допомогу від Євро�

комісії [9, c. 78].

Ключові ініціативи програмних документів ЄС по�

кликані сприяти втіленню результатів НДДКР в інно�

ваційні продукцію і послуги з метою забезпечення кон�

курентоспроможності ЄС, що також мається на увазі

збільшення фінансування НДДКР в Європі, посилення

міжнародної інноваційної кооперації [11].

У цілому для країн ЄС характерне трьохрівневе

формування інноваційної політики, що включає в себе

регіональний, національний і наднаціональний компо�

ненти. Урядам країн належить пріоритет в області фун�

даментальних досліджень, підготовки кадрів, а регіони

все більшою мірою проводять в життя політику поши�

рення інновацій.

Прикладом цього напряму розвитку регіональної

складової інноваційної політики є широка участь окре�

мих регіонів Великобританії в інноваційних програмах

ЄС, а також розробка і реалізація регіональних стра�

тегій інноваційного розвитку власних територій. Інно�

ваційна кооперація дозволяє використовувати вироб�

ничі та фінансові ресурси, конкурентні переваги

підприємств інших країн, сприяє збільшенню продуктив�

ності праці та освоєння капіталомісткої продукції, доз�

воляючи реалізувати великі проекти, що вкрай складно

без об'єднання зусиль [5, c. 81].

Питанням розвитку державної інноваційної інфра�

структури особливу увагу приділяють також в США,

Японії, Китаї, Індії та Росії.

В останні десятиліття високі позиції в рейтингах,

покликаних дати оцінку розвитку інноваційної діяль�

ності, міцно утримували США. У минулі двадцять років

ступінь державного регулювання інноваційної діяль�

ності значно зросла. Велика частина інновацій розроб�

ляється в рамках державно�приватного партнерства.

В інноваційної діяльності США роль державного

регулювання значна, що виражається як в прямих, так і

в непрямих заходах. На стику цих двох типів заходів

велика увага приділяється розвитку державно�приват�

ного партнерства, співпраці науково�дослідницьких

організацій і бізнесу, а також міжнародного співробіт�

ництва в інноваційній діяльності. НДДКР в основному

проводяться в університетах та фінансуються як дер�

жавою, так і приватними інвесторами, які зацікавлені в

результатах розробок.

Для фінансування фундаментальних та прикладних

робіт держава створює спеціальні програми фінансуван�

ня:

а) програма створення компаній інвестування малих

підприємств (SBIC);

б) програма трансферу технологій малих підпри�

ємств (STTR);

в) програма інноваційних досліджень малих під�

приємств (SBIR) [3].

Також у США поширеним є такий вид фінансування

інноваційної діяльності, як венчурне фінансування. Ба�

гато венчурних організацій фінансують проекти, які є

найбільш успішними у всьому світі. Наприклад, Micro�

soft, Apple, Yahoo, Google спочатку були профінансо�

вані саме венчурними організаціями. Тому можна ска�

зати, що венчурне фінансування є потужним важелем

розвитку інноваційних проектів.

Щодо японської моделі стимулювання інноваційної

діяльності, для неї характерним є використання таких

інструментів: надання пільгових кредитів, пільгове опо�

даткування та субсидії [7, c. 176].

Японські компанії також активно розробляють та

впроваджують інноваційні продукти, завдяки значному

сприянню з боку держави. І завдяки швидкому розвит�

ку інновацій Японія стала першою державою, яка коли�

небудь атакувала США в плані виробництва інновацій�

них продуктів.

У інноваційній діяльності Японії спостерігається тен�

денція розвитку державно�приватного партнерства,

міжнародного співробітництва, значущим проявом яких

є інтенсифікація зусиль з розвитку міжнародної інно�

ваційної кооперації, в тому числі на рівні регіонів [8, c.

53].

У наукових працях при розгляді методів державної

підтримки інноваційної діяльності виділяють: європейсь�
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кий, американський та японський підходи до активізації

інноваційної діяльності (табл. 2).

 Причини відмінностей в підходах використання в

інструментах підтримки інноваційного процесу визначи�

ти надзвичайно складно, оскільки потрібно враховува�

ти велику кількість різних факторів, серед яких особ�

ливості національної культури і історію країни, сучас�

ний економічний стан, які суттєво впливають на прий�

няття політичних рішень. У країнах з більш низьким

рівнем науково�технологічного розвитку, ніж в серед�

ньому у Європейському Союзі, використовують заходи

загального характеру, які дозволяють підтримувати

широке коло напрямків в усіх секторах економіки. У

цьому випадку уряд таких країн орієнтується на заходи

фіскального стимулювання, які відрізняються між со�

бою тим, що дають змогу ринку і його учасникам само�

стійно вирішувати, які галузі економіки держави слід

розвивати [10, c. 65].

Інноваційна модель розвитку потребує витрат на

фінансування науки не менше 2% ВВП (в Україні цей

показник складає 0,3%). Країни, які досягли високих

темпів економічного зростання за рахунок інноваційно�

го чинника, а це Японія, США, Німеччина, Франція, Ве�

ликобританія, відповідають цій вимозі. У таблиці 3 мож�

на побачити, що ці країни займають провідні позиції

у рейтингу країн світу за фінансуванням НДДКР у

2016 році (Global Research and Development Funding).

Стимулювання інноваційної діяльності у будь�яко�

му випадку потребує фінансових вкладень. Без виділен�

ня коштів державою, вкладень інвесторів та внутрішніх

Країна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
США 415 427 436 450 485 496 512 
Китай 149 175 199 258 344 373 401 
Японія 148 152 158 163 163 165 172 
Німеччина 83 88 91 92 103 107 113 
Південна Корея 49 53 56 61 64 75 81 
Індія 33 38 41 42 62 66 73 
Франція 47 49 51 52 58 59 60 
Росія 23 25 27 38 54 51 55 
Велика Британія 39 41 42 44 44 45 48 
Бразилія 24 28 30 31 37 37 37 
Україна 1,01 1,8 1,44 1,2 0,65 0,63 0,91 

Таблиця 3. Витрати на НДДКР, млрд дол. США

Джерело: складено на основі [13—17].

Таблиця 2. Зарубіжний досвід державної підтримки інноваційної діяльності

Джерело: [4].

Назва країни 
Державна підтримка інноваційної діяльності Основні організаційні структури 

інноваційного процесу Організаційні структури інституційної 
підтримки Форми стимулювання 

1 2 3 4 
США Адміністрація у справах малого бізнесу, 

Національний науковий фонд, Федеральні 
відомства, національна мережа центрів 
впровадження нових технологій, американська 
асоціація розвитку науки, адміністрація 
технологій, Національна дослідна рада, 
Національний інститут стандартів та технологій, 
Національна служба технічної інформації, 
Управління технологічної політики 

Пільгове оподаткування, 
інвестиційний податковий кредит, 
пільговий режим амортизаційних 
відрахувань, субсидії, цільові 
асигнування з бюджету, 
викреслення витрат на НДДКР, 
пов’язаних з основною виробничою 
і торговою діяльністю, із суми 
оподаткованого доходу 

Мережа технологічного капіталу 
(МКТ) технополіси, науково-технічні 
парки, квазі ризикова форма організації 
корпорацій, малі інноваційні фірми, 
науково-дослідні консорціуми та 
організації, бізнес інкубатори, науково-
технологічні центри, науково-
інженерні центри, спільні промислово-
університетські дослідні центри, 
венчурні фірми 

Японія Державні фонди для заохочення науково-
дослідної діяльності, Фонд сприяння малим і 
середнім венчурним підприємствам, Корпорація 
фінансування малого бізнесу, Центр сприяння 
розвитку підприємств 

Пільгові кредити, пільгове 
оподаткування, субсидії 

Японська корпорація розвитку 
досліджень, технополіси, науково-
технічні парки, малі інноваційні фірми, 
науково-дослідні консорціуми та 
організації 

Великобританія Рада з науки та техніки, урядові ради за 
напрямами досліджень та ін. 

Пільгове оподаткування, субсидії, 
списання витрат на НДДКР на 
собівартість продукції (послуг, 
кредитні гарантії 

Британська технологічна група, 
технополіси, малі інноваційні фірми, 
науково-технічні парки, венчурні 
фірми, науково-дослідні консорціуми 

Франція Спеціальна урядова організація (ІНОДЕВ), 
Французьке товариство сприяння венчурному 
капіталу, Національний центр наукових 
досліджень, Національне агентство з впро-
вадження досліджень «АНвар», Національне 
агентство перспективних досліджень, державно- 
приватний банк для фінансування малого 
інноваційного бізнесу, науково-технічний фонд 
тощо 

Дотації, субсидії, довгострокові 
позики, податкові кредити, 
кредитні гарантії, пільгове опода-
ткування 

Технополіси, техно-парки, малі 
інноваційні фірми, науково-дослідні 
консорціуми, венчурні фірми, центри 
передачі технологій 

Німеччина Консорціуми малого інноваційного бізнесу, 
державні спеціалізовані банки: Банк кредитів на 
відтворення та Німецький банк вирівнювання, 
Міністерство економіки, Міністерство наукових 
досліджень та технологій, Федерація 
промислових дослідницьких асоціацій, 
Патентний центр 

Цільові безоплатні субсидії, дотації, 
оплата витрат на технічну 
експертизу, пільгові кредити, 
система страхування кредитів, 
податкові знижки і пільги, при-
скорена амортизація, цільові 
банківські кредити 

Науково-технічні парки, малі 
інноваційні фірми, науково- дослідні 
консорціуми, венчурні фірми, 
технополіси 
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витрат суб'єктів господарювання на НДДКР не можли�

вий розвиток виробництва і економіки в цілому. Украї�

на значно відстає у розмірах витрат на наукові дослі�

дження, мало того у нас йде тенденція до спаду даних

витрат, в той час як у інших країнах витрати на НДДКР

тільки зростають. У таблиці 3 подано витрати на НДДКР

у різних країнах світу та в Україні.

Отже, враховуючи досвід розвинених країн у сфері

активізації інноваційної діяльності, можна виділити

прямі та непрямі методи стимулювання інноваційної

сфери в Україні. До прямих методів можна віднести:

— бюджетне фінансування чи надання кредитів на

пільгових умовах підприємствам і організаціям, що

здійснюють наукові розробки та готують кваліфіковані

кадри;

— безоплатна передача або надання на пільгових

умовах державного майна та земельних ділянок для

організації інноваційних підприємств;

— створення наукової та обслуговуючої інфраст�

руктури у регіонах, де концентрується науково�дослід�

на діяльність;

— реалізація цільових програм, спрямованих на

підвищення інноваційної активності бізнесу;

— державні замовлення, переважно у формі кон�

трактів на проведення НДР, які забезпечують початко�

вий попит на нововведення, а потім широко застосову�

ються в економіці країни;

— створення науково�технічних зон із спеціальним

режимом інноваційно�інвестиційної діяльності [1, c. 56].

Серед непрямих методів найбільш пріоритетними є:

— податкові пільги на інвестиції, що здійснюються

в інноваційну сферу;

— різноманітні пільги для суб'єктів економічної

діяльності, які спеціалізуються на науково�технічних

напрямах;

— законодавчі норми, які стимулюють науково�до�

слідну активність.

Крім того, одним з першочергових завдань для

нашої країни має стати створення економічного та пра�

вового механізму розроблення й упровадження новітніх

технологій та інновацій у практичну сферу. Ці механіз�

ми повинні сприяти формуванню відповідних умов для

розвитку ін новаційної діяльності підприємств. Також

важливим є формування економічної політики держави

щодо впровадження у виробництво і побут новітніх тех�

нологій, визначення реальних перспективних джерел

фінансових ресурсів, необхідних для реалізації перед�

бачуваних напрямів розроблення інновацій, стимулю�

вання та розвиток венчурного підприємництва, а також

відповідність нормативної та юридичної баз наукового

і загальноосвітнього рівнів спеціалістів для здійснення

циклу "ідея�розробка�інновація�упровадження", відпо�

відних методів управління цими процесами на підпри�

ємстві [2, c. 43].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Підводячи підсумки, необхідно відзначити, що в

країнах, що досягли значних результатів в інноваційно�

му розвитку, поряд з прямими методами державного

регулювання, найважливіше місце в яких займає фінан�

сування, вживаються заходи щодо поширення інновацій

з акцентом на методи стимулювання. Одним із завдань,

що вирішуються при тісному поєднанні даних методів,

є розвиток інноваційної кооперації.

Для європейської моделі підтримки інноваційної

діяльності характерним є: надання податкових пільг,

преференцій, дотацій, спрощення адміністративних

процедур, підтримання підприємств, які інвестують

кошти у бідніших регіонах держави, створення техно�

логічних парків та ін. Ми можемо говорити про ефек�

тивність такої системи, тому що, як свідчать дослід�

ження, як у Франції, так і у Німеччині, кількість

підприємств, котрі отримують податковий дослідниць�

кий кредит, зростає з кожним роком, незважаючи на

складність процедури його оформлення. В ефектив�

ності інноваційної політики Німеччини не має бути сум�

ніву, тому що здатність до інновацій у цієї країни одна

з найкращих у світі.

Глобалізація і регіоналізація, зростання науко�

ємності технологій, обмеженість ресурсів вітчизняних

суб'єктів інноваційної діяльності призводять до того,

що інноваційна кооперація має істотний потенціал ак�

тивізації інноваційної діяльності, в тому числі на регі�

ональному рівні, і ступінь інтенсивності її використан�

ня в рамках державного регулювання інноваційної

діяльності стрімко зростає. Про це свідчить досвід ЄС,

США, Японії. В результаті регіональні органи влади і

управління зміцнюють економічні зв'язки із зацікавле�

ними у співпраці зарубіжними суб'єктами інноваційної

діяльності, одночасно, регіональні проблеми вирішу�

ються шляхом тісної взаємодії державних і регіональ�

них органів влади і управління, оскільки останнім кра�

ще відомі економічні, технічні та соціальні потреби ре�

гіонів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сьогодення все більше поглиблюється про�

блема відсутності належного інвестування регіонів,

особливо це стосується Закарпатської області. Основ�

ною причиною диспропорцій щодо розміщення інвес�

тиційних ресурсів в області є відсутність належного

функціонування організаційного механізму розвитку

інфраструктури інвестиційної сфери, державної та ре�

УДК 332.12 (477)

М. В. Гобрей,
аспірант, Мукачівський державний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ
ІНФРАСТРУКТУРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
СФЕРИ В РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

M. Hobrey,
graduate student of Mukachevo State University

ORGANIZATIONAL MECHANISM OF DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE OF INVESTMENT
SPHERE IN REGION (AT THE EXAMPLE OF TRANSCARPATHIAN REGION)

Досліджено суть інвестиційної інфраструктури регіону та означено зміст поняття. Представ�
лено особливості організації інвестиційної діяльності в Закарпатській області та її інституцій в
економічному просторі регіону. Визначено практичні тенденції інвестиційного розвитку області:
позитивні та негативні моменти. Запропоновано схему організаційного механізму розвитку
інфраструктури інвестиційної сфери регіону, зміст її складових.

The essence of investment infrastructure of the region is investigated and content of the concept
is defined. The peculiarities of the organization of investment activity in the Transcarpathian region
and its institutions in the economic space of the region are presented. The practical trends of the
investment development of the region are defined: positive and negative points. The scheme of the
organizational mechanism for the development of infrastructure of the investment sphere of the
region, the content of its components is proposed.

Ключові слова: інфраструктура, інфраструктура інвестиційної сфери регіону, інвестиційна інфра�

структура, інвестиційна привабливість, інвестиційний потенціал, інвестиційна активність, інвестицій�

ний процес, регіон.

Key words: infrastructure, investment infrastructure of the region, investment infrastructure, investment

attractiveness, investment potential, investment activity, investment process, region.

гіональної політики щодо підтримки суб'єктів інвести�

ційної інфраструктури, несформованість та неналежне

використання інвестиційного потенціалу регіону. Тому

одним із найбільш перспективних напрямів соціально�

економічного розвитку регіону, на наше переконання,

є структурна модернізація його інвестиційної інфра�

структури, котра виступає, по�перше, базовим джерелом

зростання прибутковості суб'єктів господарювання в
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області, по�друге, сприяє активізації інвестиційної діяль�

ності суб'єктів та їх залучення до стратегічних програм

розвитку та повноцінного використання інвестиційного

потенціалу області. Зазначене й визначає актуальність

обраного наукового дослідження та визначає основні

наукові напрями дослідження, що стосуються підходів

до визначення змісту організаційного механізму розвит�

ку інфраструктури інвестиційної сфери, оцінки та роз�

робки зазначеного механізму задля реалізації інвести�

ційного потенціалу регіону.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам дослідження організаційного механіз�

му розвитку інфраструктури інвестиційної сфери регіо�

ну в наукових роботах присвячено достатньо уваги. Зок�

рема теоретичним і практичним проблемам з дослід�

жуваної наукової проблематики приділяється велика

увага в роботах таких вітчизняних науковців, як: Бахма�

тюк О.Р. [6], Бланк І.А. [3], Лещук Г.В. [1], Семенов В.Ф.,

Фроліна К.Л. [2], Подерня�Масюк Ю.А. [5], Пілевич Д.С.

[7] та ін. Втім, залишаються недостатньо вивченими пи�

тання, що стосуються наявного стану та можливостей

оптимізації організаційного механізму розвитку інфра�

структури інвестиційної сфери в регіональному аспекті,

а саме Закарпатської області. Зазначене визначає не�

обхідність подальшого дослідження, а отже, обумов�

лює вибір теми і мети наукового дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження складових та особли�

востей інвестиційної діяльності та організаційного ме�

ханізму розвитку інфраструктури інвестиційної сфери

в Закарпатській області.

ОПИС ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Створення і розвиток інфраструктури інвестиційної

сфери регіону є одним із головних завдань регіональ�

ної влади. Його дослідження ускладнюється необхідні�

стю структурної характеристики, що пов'язана із части�

ми змінами у економіці регіону, розвитком нових форм

господарювання, необхідністю збереження і відтворен�

ня інноваційного потенціалу, розвитку трудових ре�

сурсів та впливом науково�технічного прогресу на інве�

стиційні процеси регіону.

Проблеми розвитку і функціонування окремих еле�

ментів інфраструктури інвестиційної сфери неоднора�

зово висвітлювалися у економічній літературі. Однак

вони досі не систематизувалися, а інфраструктуру інве�

стиційної сфери досі не досліджено як важливу скла�

дову інвестиційної системи регіону. Внаслідок цього

виникає потреба у дослідженні розуміння поняття

"інфраструктура інвестиційної сфери регіону" як еко�

номічної категорії, перш ніж перейти до розгляду струк�

турної характеристики організаційного механізму роз�

витку інфраструктури інвестиційної сфери регіону.

Результати дослідження засвідчили, що в еко�

номічній літературі немає єдиного наукового підходу

щодо визначення змістовних характеристик, елементів,

місця та значення поняття "інфраструктура інвестицій�

ної сфери регіону". Базові основи сутності досліджу�

ваного поняття закладені у родоначальному понятті

"інфраструктура" (у перекладі з латини означає "осно�

ву", "фундамент"), яке вперше в економічній науці зас�

тосував американський дослідник П. Розенштейн�Родан

і визначив як умови навколишнього суспільного сере�

довища необхідні для того, щоб промисловість була

спроможна здійснювати перший ривок, а також вклю�

чив до інфраструктури базові галузі економіки: енерге�

тику, транспорт, зв'язок, вважаючи, що їх розвиток по�

винен йти попереду швидше окупних і прямо продуктив�

них інвестицій [8].

Наукові пошуки засвідчують існування різноманіт�

них констатацій досліджуваного поняття. Більш поши�

реним щодо вживання є поняття "інвестиційна інфра�

структура регіону", що на наше переконання є тотож�

ним досліджуваному поняттю (табл. 1).

Таблиця 1. Морфологічний аналіз поняття "інвестиційна інфраструктура"

Джерело: узагальнено автором на підставі проведеного дослідження.

Автор, джерело Зміст
Лещук Г.В.  
[1, с. 22] 

інвестиційна інфраструктура регіону - це організаційно-технічна, матеріальна, 
фінансово-кредитна, інформаційна та інвестиційно-консультативна системи регіону, 
що сприяють ефективному формуванню, розподілу реальних інвестицій та надання 
послуг, взаємодію виробників та споживачів фінансових послуг за правилами, 
визначеними державою та її регуляторними органами для розвитку регіональної 
інвестиційної діяльності та комерціалізації інвестиційного процесу 

Семенов В.Ф., 
Фроліна К.Л.  
[2, c. 111] 

регіональна інвестиційна інфраструктура регіону - система спеціалізованих інститутів 
основного та допоміжного призначення та їх територіально організованих мереж, 
створюються для консолідації активів регіону і оптимального використання його 
інвестиційного потенціалу 

Подерня-
Масюк Ю.А.  
[5, с. 7] 

інвестиційна інфраструктура регіону - система спеціалізованих інвестиційних 
інститутів основного та допоміжного призначення та їх територіально організованих 
мереж, функціонування яких спрямоване на створення умов для фінансових, 
матеріальних та інтелектуальних вкладень інвесторів з метою підвищення соціально-
економічного розвитку регіону 

Пілевич Д.С.  
[7, с. 51] 

інвестиційна інфраструктура як сукупність організацій, установ, посередників, що 
обслуговують і забезпечують реалізацію інвестиційних процесів у країні 

Бахматюк О.Р. 
[6, с. 80–82] 

інвестиційна інфраструктура розкривається через систему механізмів, правил і норм 
інвестування, а також інвестиційних відносин, націлених на максимізацію 
ефективності реалізації і керованості інвестиційного процесу, в тому числі за рахунок 
включення в нього посередницьких інститутів 

Бланк І.А.  
[3, с. 67] 

інвестиційна інфраструктура включає найбільш важливі галузі економіки, установи і 
засоби, які безпосередньо забезпечують процес безперебійного здійснення інвестицій 



85

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економічна категорія "інвестиційна інфраструктура"

сьогодні є широко вживаною, проте науковий пошук у

цій сфері характеризується різноманітністю методоло�

гічних підходів, що ускладнює її узагальнення змісту та

структури.

Варто відзначити, що більшість науковців вважають,

що інвестиційна інфраструктура є складником системи

загальної ринкової чи фінансової інфраструктури, яка

є визначальним чинником забезпечення ефективного

розвитку економіки держави загалом та виробничої

сфери зокрема, що впливає на інвестиційну приваб�

ливість регіонів, темпи розвитку суспільного виробниц�

тва. При цьому деякі з дослідників спробували виділи�

ти ринкову інфраструктуру й інвестиційну як окремі, що

дуже пов'язані між собою та доповнюють одна одну [1,

с. 21].

Інколи автори ототожнюють досліджуване понят�

тя із інвестиційним потенціалом, інвестиційною приваб�

ливістю чи інвестиційною спроможністю. Так, на пере�

конання Г.В. Лещук: з позиції інвестиційного розвитку

та акумулювання фінансових ресурсів сучасна регіо�

нальна інфраструктура повинна грунтуватись на умо�

вах створення сприятливого інвестиційного клімату та

середовища; збалансування загальнодержавних, рег�

іональних та місцевих інтересів з визначенням пріори�

тетних напрямів регіонального розвитку, тобто на�

прямів соціально�економічної політики, що найбіль�

шою мірою сприятимуть досягненню поставлених по�

точних та довгострокових цілей соціально�економіч�

ного розвитку інфраструктури регіону; формування

інвестиційного потенціалу регіону й підвищення інвес�

тиційної привабливості шляхом зменшення негативно�

го впливу інвестиційних ризиків, що повною мірою

впливатиме на формування валового регіонального

продукту [10, c. 184]. Однак, на наше переконання,

інвестиційна привабливість та потенціал не є тотожни�

ми із поняттям інвестиційної інфраструктури, а лише

виступають у якості структурного елемента інфраст�

руктури інвестиційної сфери регіону, оскільки є осно�

вою її формування через поширення та реалізацію

інвестиційних процесів.

На основі аналізу підходів вітчизняних і зарубіжних

учених до тлумачення категорії "інфраструктура інвес�

тиційної сфери регіону" та дослідження змісту родових

понять (інвестиційна інфраструктура, інвестиційна

структура регіону) та похідних понять (інвестиційна при�

вабливість, інвестиційний потенціал, інвестиційна спро�

можність), запропоновано власне визначення дефініції.

Інфраструктура інвестиційної сфери регіону — це

максимальні можливості регіону щодо раціонального

залучення та використання інвестиційних ресурсів з вра�

хуванням природно�геополітичних та соціально�еконо�

Показник Період
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Всього капітальних інвестицій 
в Україні, млн грн, у т. ч.: 180576 241286 273256 249873 219420 273116 326163,7 

- за рахунок коштів 
державного бюджету, % 6,4 4,4 3,1 1,9 0,7 3,2 2,2 

- за рахунок коштів місцевих 
бюджетів, % 8,6 4,0 4,4 5,3 6,2 10,9 13,0 

- за рахунок власних коштів 
підприємств та організацій, % 31,9 29,2 38,5 39,8 41,3 41,5 48,5 

- за рахунок кредитів банків та 
інших позик, % 10,8 22,1 7,0 8,5 1,4 1,4 1,8 

- за рахунок коштів іноземних 
інвесторів, % 4,9 2,4 0,1 0,1 0,6 0,7 0,8 

Таблиця 3. Структура капітальних інвестицій за джерелами, залучених в економіку
Закарпатської області, за період 2010—2016 рр.

Джерело: розраховано автором на підставі даних Головного управління статистики у Закарпатській області: http://
www.uz.ukrstat.gov.ua

Таблиця 2. Показники інвестиційної діяльності Закарпатської області

Джерело: розраховано автором на підставі даних Головного управління статистики у Закарпатській області: http://

www.uz.ukrstat.gov.ua

Показник Період
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Всього капітальних інвестицій в 
Україні, млнгрн 180576 241286 273256 249873 219420 273116 326163,7 

Капітальні інвестиції у 
Закарпатській області, млн грн 2205 3052 2736 2646 2639 3778 3721,4 

- їх частка у капітальних 
інвестиціях країни,% 1,2 1,3 0,9 1,1 1,3 1,5 1,1 

Індекси капітальних інвестицій, % 109,8 133,7 81,8 87,1 94,6 114,1 93,9
Капітальні інвестиції на одну 
особу, грн 1773,9 2449,0 2189,2 2111,9 2101,9 3007,0 2961,6 

Питома вага капітальних 
інвестицій у ВРП області,% 14,41 16,90 12,78 12,36 10,94 13,05 13,38 

Прямі інвестиції, млн дол. США 364,4 348,5 406,4 437,5 334,2 311,8 317,7
- їх частка у прямих інвестиціях 
країни, % 

0,80 0,72 0,79 0,81 0,82 0,86 0,84

Індекси прямих інвестицій,  % 100,2 95,6 116,6 107,7 76,4 93,3 101,9
Прямі інвестиції на одну особу 
населення, дол. США 

293,1 279,6 325,1 349,2 266,2 248,1 252,9
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мічних передумов для здійснення інвестиційної діяль�

ності з метою досягнення сталого розвитку регіону.

Практичні аспекти формування інфраструктури інве�

стиційної сфери пропонуємо розглянути на прикладі

Закарпатської області, яка є унікальна за своїм при�

роднім потенціалом серед регіонів України. Область

межує з 4 країнами Європейського Союзу (Польщею,

Словаччиною, Угорщиною і Румунією), але, незважаю�

Показник Період
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сільське, лісове та рибне 
господарство 2,3 2,4 2,1 3,0 2,2 2,6 2,8 

Промисловість 20,1 14,9 24,1 27,5 28,3 22,8 31,7
Будівництво 37,3 37,1 48,2 44,2 49,3 42,1 33,4
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 

5,0 3,6 5,3 5,9 3,0 2,6 3,7 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур'єрська діяльність 4,6 5,6 5,1 4,0 2,5 9,2 7,1 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 0,7 0,4 0,8 0,5 0,8 0,9 0,5 

Інформація та телекомунікації 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
Фінансова та страхова діяльність 0,3 0,3 0,6 0,7 0,4 1,0 0,8 
Операції з нерухомим майном 3,9 22,5 2,9 2,9 2,0 1,7 2,0
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 4,1 1,6 1,5 0,8 0,6 0,2 0,3 

Діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного 
обслуговування  

9,2 2,0 0,9 0,4 0,6 0,5 0,6 

Державне управління й оборона; 
обов'язкове соціальне страхування 7,8 5,9 5,4 5,2 6,2 12,5 13,5 

Освіта 1,1 0,9 0,9 1,2 1,3 1,3 1,2 
Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 2,8 1,9 1,6 2,7 1,7 1,8 2,0 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 0,4 0,2 0,3 0,6 0,4 0,5 0,1 

Надання інших видів послуг 0,1 0,3 0,0 0,1 0,6 0,2 0,1

Таблиця 4. Структура капітальних інвестицій за видами економічної діяльності,
залучених в економіку Закарпатської області, за період 2010—2016 рр. (%)

Джерело: розраховано автором на підставі даних Головного управління статистики у Закарпатській області: http://
www.uz.ukrstat.gov.ua

Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції в Закарпатську область, 2010—2016 рр.
Джерело: сформовано автором на підставі даних Головного управління статистики у Закарпатській області: http://

www.uz.ukrstat.gov.ua
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чи на високий природній та транзитний потенціал, рівень

та розвиток інвестиційної інфраструктури в Закар�

патській області є достатньо низьким, про що свідчать

результати аналітичного дослідження.

Обсяги капітальних інвестицій мають довгостроко�

вий вплив на діяльність підприємств, оскільки вони є

базою для розширення їхньої виробничої діяльності.

Тому, з одного боку, динаміка інвестицій є одним з інди�

каторів, який свідчить про потенціал розвитку економі�

ки, а з іншого — дає змогу зробити висновок про ділові

очікування підприємств. Що більший рівень капітало�

вкладень, то привабливіша для інвестора область. За

період 2010—2016 років в економіку Закарпатської об�

ласті вкладено 20,78 млрд грн капітальних інвестицій,

однак динаміка їх залучення є нестабільною (табл. 2).

Щорічні обсяги залучених капітальних інвестицій у

цей період коливаються в діапазоні між 2205 млн грн та

3778 млн грн, їх частка у відповідному щорічному за�

гальноукраїнському показнику є незначною (зокрема

0,9—1,5 %), що виводить область на низькі позиції

(18—24 місця) серед інших 27 регіонів України. Крім

того, спостерігаються значні відставання області від

середньоукраїнського показника залучення капіталь�

них інвестицій (індекс росту по Україні складає 118% у

2016 році).

Значення індексу капітальних інвестицій по області (у

відсотках до попереднього року) з 2011 р. також

стрімко знижується з 133,7% у 2011 р. до 93,9% у 2016 р.

(за винятком 2015 р. — 114,1%).

Питома вага капітальних інвестицій у ВРП області

за період 2010—2016 років коливається в діапазоні

10,94—16,9%. При цьому з 2012 р. до 2015 р. спостері�

гається загальна негативна динаміка цього показника.

У розрізі міст та районів області найбільші обсяги капі�

тальних інвестицій за досліджуваний період надійшли в

м. Ужгород, Ужгородський район, м. Мукачево та Тячі�

вський район. Щорічні обсяги капітальних інвестицій у

розрахунку на одну особу варіюються в період 2010—

2016 рр. у діапазоні 1773,9 — 3007,0 грн впродовж

2013—2014 рр. динаміка цього показника є негативною.

Річні обсяги капітальних інвестицій у розрахунку на одну

особу в області більш як удвічі нижчі відповідного се�

редньоукраїнського показника, тому область займає

низькі позиції серед інших областей України.

Структура капітальних інвестицій, залучених в еко�

номіку області за період 2010—2016 рр. за джерела�

ми, є мінливою. Найбільша частка припадає на кошти

підприємств та організацій (29,2—48,5%), на другому

місці — кошти місцевих бюджетів (4,0—13,0%); незнач�

ною і такою, що характеризує тенденції до зменшення

як у абсолютному виражені, так і у відсотковому є час�

тка державного бюджету, кредити банків та інші пози�

ки, кошти іноземних інвесторів є мізерними (табл. 3).

За останні роки найбільші обсяги капітальних

інвестицій припадають на такі види економічної діяль�

ності, як будівництво та промисловість, в які залуче�

но за період 2010—2016 рр. більше 60% усіх капі�

тальних інвестицій області. Позитивно слід відзначи�

ти зростання частки капітальних інвестицій у держав�

не управління й оборону, обов'язкове соціальне стра�

хування (табл. 4).

За структурою залучених інвестицій значна частка

спрямовується у матеріальні активи. Зокрема за весь

аналізований період 2010—2016 рр. більше як 99,0%

із загального обсягу залучених капітальних інвестицій

було спрямовано у матеріальні активи (зокрема, у

Таблиця 5. Реалізація інвестиційних проектів у Спеціальній економічній зоні
(СЕЗ) та на Території пріоритетного розвитку (ТПР) Закарпатської області

 Джерело: сформовано автором на підставі даних Головного управління статистики у Закарпатській області / Надходження
та освоєння інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку України за інвестицій�

ними проектами: Статистичний бюлетень / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступ: http:/
/www.uz.ukrstat.gov.ua

Рік 

Передбачено, 
тис. дол. США 

Фактично надійшло 
інвестицій з початку, 

тис. дол. США 

Освоєно інвестицій 
з початку, 

тис. дол. США 

Відсоток освоєння 
інвестицій до обсягів 

передбачених 
проектами, з початку 

Кількість 
проектів / 
виконавців 

проектами на рік 
реалізації 
проектів 

звітного
року 

реалізації 
проектів 

звітного
року 

реалізації 
проектів 

звітного 
року 

Спеціально економічні зони (СЕЗ) "Закарпаття"  
2010 270036.3 29364.9 248385.8 18764.5 223077.0 16985.9 82.6 57.8 13/13 

2011 270036.3 29364.9 330562.0 82176.2 312542.0 89465.0 115.7  304.7 13/13 

2012 270036.3 29144.9 335325.1 4763.1 321883.2 9341.2 119.2 32.1 13/13 

2013 269092.6 12915.6 356701.0 21375.9 326419.8 4536.8 121.3 35.1 12/12 

2014 268754.5 2125.5 361075.2 4716.2 332246.1 6168.3 123.6 290.2 11/11 

2015 268754.5 110.0 364090.7 3015.5 336322.1 4076.0 125.1 3705.5 11/11 

Території пріоритетного розвитку Закарпатської області  

2010 51309.2 1941.4 64593.7 49.2 62221.4 828.7 121.3 42.7 7/7 

2011 23342.9 1941.4 39147.1 2549.3 33989.1 253.3 145.6 13.0 5/5 

2012 22427.3 1941.4 39652.8 1860.2 32702.8 68.2 145.8 3.5 3/3 

2013 22427.3 1941.4 39673.2 20.4 32723.2 20.4 145.9 1.1 3/3 

2014 22427.3 1941.4 39699.2 26.0 32749.2 26.0 146.0 1.3 3/3 

2015 - - - - - - - - - 
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Рис. 2. Структурна схема механізму розвитку інфраструктури інвестиційної сфери в регіоні
Джерело: сформовано автором.

 

 

 

 

 

УМОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кадрове та освітнє забезпечення  

Виробниче та технологічне забезпечення

Інформаційне забезпечення: бази даних, 
інтернет-портали, ярмарки, бізнес проекти 

Нормативно-правове забезпечення: 
законодавство, регіональні програми розвитку та 
підтримки економіки, створення СЕЗ та ТПР 

Приватні інвестори та корпоративне 
фінансування; багатоканальне 

фінансування,  фінансування стадій 

Традиційні джерела фінансового 
забезпечення (фінансовий ринок, 

банківський сектор) 

Фінансове забезпечення реалізації інвестиційних проектів

Суб’єкти організаційного механізму

Конкурентні: 

розраховано на досягнення інвестиційної привабливості регіону, 
залучення додаткових ресурсів бізнес; підтримка передових 
проектів, пов'язаних з конкретними галузями, соціально-

економічними сферами і технологіями, стимулювання  розвитку  
ключових технологій в регіоні

Організаційні: 

сприяє вливанню фінансових ресурсів у найбільш 
привабливі галузі регіону, об’єднанню ресурсів та 
компетенцій її інвестиційних агентів для досягнення 
їх спільних і локальних цілей у процесі реалізації 
інвестиційних проектів регіонального значення 

ПРИНЦИПИ:  
системність; самоорганізація; самореалізація; 

довіра; прозорість діяльності; науково-
технологічне співробітництво; інтеграція 
інвестиційного потенціалe; синергізм 

об’єкти інтелектуальної власності, засоби 
персоніфікації, прототипи і зразки товарів і 
послуг у виді технологій, технічних засобів 

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ  
 це інформаційні, матеріальні, організаційні, фінансові, кредитні та інші інструменти, що забезпечують стабільну і 

ефективну реалізацію інвестиційних вкладень і взаємодія всіх її учасників проекту 

РЕЗУЛЬТАТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

Розвиток інвестиційної активності регіону та забезпечення  
рівних конкурентних умов в економічній діяльності для всіх  

суб’єктів господарювання  

Створення умов для міжрегіональної конкуренції із 
залучення коштів для реалізації інфраструктурних проектів 

Основна мета формування організаційного механізму розвитку інфраструктури інвестиційної сфери регіону – це
акумулювання інвестиційних ресурсів та подальше їх розміщення на майданчиках, які мають всі умови для плідної взаємодії 
учасників інвестиційного проекту; дозволяє реалізувати фінансові їх можливості найбільш ефективно, що підтримує 
зростання економіки регіону 

Суб’єкти, що виступають основними 
постачальниками інвестиційних ідей для їх 

подальшої реалізації: приватні особи, 
бізнес-структури тощо 

Суб'єктами, що сприяють розвитку інвестиційної інфраструктури: 
інвестиційні компанії та корпорації, страхові організації, банківські 
установи, інвестиційні фонди різні учасники валютних, фондових, 
товарних ринків, консалтингові організації, аудиторські компанії та 

інші оціночні організації 

ЦІЛІ

транспортні об'єкти, об'єкти комунального господарства, об'єкти 
соціального призначення та охорони здоров'я, туристичні бази 

Інвестиційні та 
інноваційні проекти 

Фінансова підтримка через 
державний чи місцеві бюджети, 
донорські міжнародні  організації 

Сприяння пошуку та залученню іноземних та внутрішніх інвесторів для реалізації інвестиційних проектів у регіоні;  
сприяння розвитку регіональних інститутів, форм партнерства влади, бізнесу та громадськості у спільній реалізації 

стратегічних інвестиційних програм розвитку регіону 

ФУНКЦІЇ : 
- інтегруюча (поява передумов і умов для здійснення 
інвестиційного процесу); 

- регулююча (зниження інвестиційних ризиків); 
- забезпечення (зручне і недороге залучення інвестиційних 
коштів; (акумулювання фінансових ресурсів в регіоні)

Об'єктами інвестиційної інфраструктури можна назвати активи і проекти,  
що створюються в процесі її побудови
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будівлі та споруди — понад 70%, у машини, обладнан�

ня та інвентар і транспортні засоби — близько 22%).

Станом на 01.01.2017 р. загальний обсяг залучених

із початку інвестування прямих іноземних інвестицій в

економіку області склав 317,7 млн дол. США. У 2012 р.

та 2013 р. відбулися значні притоки інвестицій (406,4 млн

дол. США та 437,5 млн дол. США відповідно), тоді як у

період 2014—2016 рр. відбувся відтік іноземних інвес�

тицій, про що наочно засвідчує індекс прямих інозем�

них інвестицій (рис. 1).

За період 2010—2016 рр. питома вага регіону у за�

гальному обсязі залучених прямих іноземних інвестицій

в Україну є незначною (0,79—0,86 %), а їх динаміка —

нестабільною. За загальним значенням обсягу прямих

іноземних інвестицій, залучених з початку інвестуван�

ня, область посідає середні позиції серед інших 27 ре�

гіонів України у рейтингу інвестиційної привабливості

регіонів (12—16 місця за період, що аналізується).

Прямі іноземні інвестиції в економіку області на�

дійшли з 47 країн світу, при цьому на 8 із них (Японія,

Німеччина, Польща, Австрія, Нідерланди, США, Кіпр та

Угорщина) близько 60% від загального обсягу. Най�

більше прямих іноземних інвестицій залучено в такі

міста та райони області: Ужгородський район, м. Мука�

чево, м. Ужгород, Виноградівський район, Мукачівсь�

кий район, м. Берегово. Загалом в області з іноземни�

ми інвестиціями функціонувало майже 900 підприємств.

За період 2010—2016 рр. в області спостерігалося

загальне зниження обсягу залучених прямих іноземних

інвестицій в розрахунку на одну особу (з 293,1 дол. США

до 3252,9 дол. США) (рис. 1). Однак у 2012 р. та 2013 р.

відбулося підвищення зазначеного показника і відпові�

дно він зріс з 325,1 дол. США до рівня 2349,2 дол. США

на одну особу. Однак, в цілому, досягнуті результати

значно нижчі від відповідних загальноукраїнських зна�

чень (на 42—72% в різні роки), при цьому розрив між

ними постійно зростає. Позиції Закарпатської області

серед інших регіонів за обсягами прямих іноземних інве�

стицій в розрахунку на одну особу знизилися з 9 місця

до 13.

За період 2010—2016 рр. найбільш привабливим ви�

дом економічної діяльності для прямого іноземного

інвестування залишалась промисловість області, на яку

припадає близько 80% від загального обсягу прямих

іноземних інвестицій, втім, за останні три роки спосте�

рігається значний відплив іноземних інвестицій за всіма

видами економічної діяльності.

Важливу роль в інвестиційній активності Закарпатсь�

кої області відіграли створена на період із 09.01.1999 р.

до 09.01.2029 р. Спеціальна економічна зона "Закар�

паття", а також запроваджений на період з 29.01.1999 р.

до 28.01.2015 р. Спеціальний режим інвестиційної діяль�

ності в Закарпатській області (Територія пріоритетного

розвитку) (табл. 5).

За період 2010—2016 рр. суб'єктами СЕЗ "Закар�

паття" та Територією пріоритетного розвитку в За�

карпатській області передбачено інвестицій на суму

268,8 млн грн та 22,4 млн грн відповідно. Позитивно

слід відзначити значне перебільшення фактичних та

освоєних обсягів інвестицій у СЕЗ та ТПР. Серед

інших функціонуючих у цей період спеціальних еко�

номічних зон України (загалом 10) та територій пріо�

ритетного розвитку України (62) у вказаний період

вони займали лідируючі позиції.

Із загального обсягу залучених інвестицій в Спе�

ціальну економічну зону "Закарпаття" та територію пріо�

ритетного розвитку в Закарпатській області іноземні

інвестиції становлять 52,2 млн дол. США та 106,1 млн

дол. США відповідно [11]. Частка освоєних інвестицій

до обсягів передбачених проектами, з початку їх реалі�

зації в Спеціальну економічну зону "Закарпаття" скла�

ла відповідно 125,1% (2015 р.) та Територію пріоритет�

ного розвитку — 146,0% (2014 р.). За аналізований

період у СЕЗ та ТПР реалізовувалось 13 проектів у СЕЗ

"Закарпаття" та 7 проектів ТПР відповідно.

Варто відзначити, що інституційні засади розвитку

інвестиційної інфраструктури в Закарпатській області

регламентується Регіональною стратегією розвитку

Закарпатської області на період до 2020 року, прий�

нятою Закарпатською обласною радою 06 березня

2015 року, а також, річними Програмами соціально�еко�

номічного розвитку області. Для реалізації Стратегії За�

карпатською обласною радою прийнято План заходів

з реалізації у 2015—2017 роках Регіональної стратегії

розвитку Закарпатської області на період до 2020 року,

в рамках якого визначено чотири Програми для реалі�

зації проектів регіонального розвитку протягом 2015—

2017 років.

Проаналізувавши отримані результати, можна від�

значити, що інвестиційна активність регіону є низькою,

про що свідчать: недостатнє інституційне забезпечення

інвестиційної політики в регіонах та на місцях; недоско�

налість інструментів розкриття внутрішнього потенціа�

лу регіонів; падіння обсягів залучення інвестицій внасл�

ідок погіршення соціально�економічної ситуації в країні,

неефективність окремих інструментів фінансування ка�

пітальних проектів; низька ефективність розподілу інве�

стицій, низька їх віддача. За окремими показниками

інвестиційної привабливості Закарпатська область вис�

тупає у складі аутсайдерів серед регіонів України. Це

свідчить, що розвиток регіональної інфраструктури

практично не відбувається, або проходить дуже по�

вільно.

Проаналізувавши отримані результати, ми прийш�

ли до таких висновків, що для підвищення інвестицій�

ного потенціалу та привабливості регіону першочерго�

вим заходом має стати активізація інвестиційних про�

цесів регіону. Зазначені завдання покладено на органі�

заційний механізм розвитку інфраструктури інвести�

ційної сфери регіону, що включає: мету функціонуван�

ня цього механізму, ресурсне забезпечення реалізації

інвестиційних проектів регіону, об'єкти на які направ�

лено процеси управління та розвитку, суб'єкти, що за�

безпечують реалізацію функціонування регіонів на інве�

стиційних засадах, функції, принципи. Схематично заз�

начений механізм представлено на рисунку 2.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отримані результати наукового дослідження засві�

дчили, що розвиток економіки Закарпатської області

залежить від інвестиційної активності суб'єктів госпо�

дарювання та від організації їх інвестиційних процесів,

можливостей залучення ресурсів під конкретні інвес�
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тиційні ресурси і бажання інвесторів фінансувати роз�

виток регіону. В організаційному контексті все це ви�

значається спеціальним механізмом розвитку інвести�

ційної інфраструктури регіону. Як засвідчують аналі�

тичні дослідження, сьогодні в Закарпатській області

назріла нагальна необхідність активізації ефективного

і якісного функціонування інфраструктури інвестицій�

ної сфери регіону. Для цього в рамках наукового до�

слідження запропоновано структурну схему основних

елементів механізму, які на наше переконання зможуть

скоординувати діяльність інвестиційних інститутів в ме�

жах єдиної інфраструктурної системи регіону та всі ас�

пекти удосконалення інвестиційних процесів з урахуван�

ня інтересів усіх його учасників та економічної ефек�

тивності від реалізації проектів. Останнє має як мето�

дичне, так і практичне значення, а тому виступатиме

предметом подальших наукових досліджень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з проблем України на сучасному етапі розвит�

ку є те, що сьогодні наша національна економіка, не має

інноваційного механізму і ефективних якостей прийняття

інноваційних ідей. Слабкість розвитку інноваційного сере�

довища, що значно ускладнює, заважає створенню та про�

суванню комерційних інноваційних проектів. Недосконале

законодавство щодо забезпечення інноваційної діяльності

є перешкодою для розвитку інноваційної економіки.

 Сьогодні в більшості розвинених країн світу реалі�

зується державна політика щодо розвитку національ�

них інноваційних систем. Комерціалізація проривних

досліджень і розробок є ключовим елементом іннова�

ційної політики, оскільки результати управлінської

діяльності по створенню, упровадженню, просуванню

на ринок нових товарів і послуг безпосередньо вплива�

ють на ефективне функціонування економіки країни.

Для формування якісної інноваційної політики важли�

вим є визначення та розуміння сутності поняття "інно�

вації" та "інноваційного розвитку".

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню сутності поняття "інновація" присвя�

чено роботи багатьох вітчизняних та закордонних вче�

них, серед яких: Антохов А.А. [1; 3], Мокир Дж. [9], Вла�

дыка М.В. [4], Тоффлер Е. [6], Форрестер Д. [7], Конд�

ратьев Н.Д. [5], Кузнец С. [8; 23], Juglar C. [9], Маркс К.

[10], Шумпетер Й.А. [11], Самуэльсон Г.�Ф. [12], Мит�

челл У. [13], Kitchin J. [14], Туган�Барановський М.І. [15],

Гобсон Дж. А. [16], Кейнс Дж.М. [17], Мальтус Т.Р. [18],

Хансен Э. [19], Хаберлер Г. [20], Freeman Chr. [21], Lu Xingqi
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[22], Mensch G. [24], Hirooka M. [25], Levitskaia A. [26], Гу�

риева Л.К. [27], Wey G. [28], Rogers E.M. [29], та ін. Згідно з

науковою літературою визначення сутності інновації є ак�

туальною проблемою економіки не лише в Україні, а й у

світі. У зв'язку з цим дане питання потребує подальшого

дослідження та опису в науковій літературі.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті — визначити сутність інновації за хро�

нологічними та хорологічними підходами та взаємо�

зв'язок понять "інноваційна діяльність", "інноваційне се�

редовище", "економічне зростання", "інноваційна еко�

номіка", "інноваційний розвиток", "інноваційний про�

цес" з сутністю "інновація", а також уточнити визначен�

ня поняття "інновація".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Термін "інновація" походить від латинського

"novatio" (оновлення, зміна) і приставки "in" (лат. "У на�

прямку"). Дослівно "innovatio" — "у напрямку змін".

Поняття "інновації" з'явилося в наукових дослідженнях

ще в XIX ст., але широке поширення воно отримало в

XX в. завдяки роботам Й. Шумпетера. Саме Шумпетер

уперше застосував цей термін в економіці.

Слід зазначити, що суспільні та соціальні умови

істотно впливають на схильність до винаходів і реалі�

зації інновацій — "технологічну креативність суспіль�

ства" та формування "креативного класу суспільства"

за визначенням А. Антохова [1; 12].

Джоэль Мокир виділив три головні умови, що спри�

яють технологічній креативності суспільства:
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— Наявність "винахідливих і підприємливих нова�

торів, здатних і готових кинути виклик фізичному ото�

ченню заради поліпшення свого життя".

— Економічні та соціальні інститути повинні заохо�

чувати потенційних новаторів, створюючи для них по�

трібну структуру стимулів.

— Інновації вимагають різноманітності і терпимості

[2, с. 303].

Функціонування та наявність інноваційного середо�

вища веде до підвищення ефективності якісної взаємодії

основних елементів інноваційної діяльності в умовах

конкурентної боротьби на ринку.

Сучасні умови переходу економіки України на інно�

ваційний шлях припускає формування такого іннова�

ційного середовища, яке б могло задовільнити всі по�

треби, що виникають при змінах нестабільного і не�

визначеного соціально�економічного середовища з

можливістю його перспективного розвитку.

Досліджуючи інноваційне середовище з різних

сторін, можна з упевненістю сказати, що воно збільшує

взаємозв'язок між інститутами, сприяє створенню ко�

мунікацій між елементами інноваційної системи та при�

скорює процес щодо формування інноваційної еконо�

міки та формування інноваційної політики держави.

Важливе значення в розумінні інновацій та іннова�

ційної діяльності виступає емпіризм, певний досвід, втіле�

ний у різних звичаях, традиціях, переказах. У зв'язку з

цим поняття "інновація" вперше з'явилося в наукових

дослідженнях культурологів у XIX ст. і означало взаємоп�

роникнення елементів різних соціокультур. Тільки на по�

чатку ХХ ст. економічна теорія інновацій почала транс�

формуватися та перетворюватися на специфічну теорію

про життєво�розумову діяльність суспільства та індивідів.

Виникнення, становлення і розвиток інновацій та іннова�

ційної діяльності можна визначити як процес зароджен�

ня, розвитку і трансформацію економічного досвіду інно�

вацій, економічних знань про інновації, вивчення еконо�

мічної думки інновацій та економічної теорії інновацій.

У сучасній економічній теорії інновації розглядають�

ся як найважливіший чинник соціально�економічного роз�

витку та є невід'ємною складовою частиною формування

суспільства XXI ст. та формування інноваційного суспіль�

ства. Загальносвітовою тенденцією є загострення конку�

ренції інноваційних систем з "традиційними" виробничи�

ми системами за необхідні ресурси. Економічний розви�

ток країн містить у собі певні специфічні особливості: по�

перше, розвиток породжується посиленням

науково�технічного прогресу та інновацій�

ної діяльності; по�друге, результат розвит�

ку інновацій призводить до підвищення

рівня технологічного розвитку країни.

Згідно з визначенням, у монографічно�

му досліджені "Регіональна економіка та

інтелектуалізація суспільства: інноваційні

аспекти взаєморозвитку", сутність іннова�

ційної діяльності — у використанні досяг�

нень людського розуму (нових ідей,

відкриттів, винаходів, удосконалень і тощо)

для підвищення ефективності діяльності в

тій чи іншій сфері — у виготовленні нових

засобів або продуктів праці, застосуванні

більш ефективних технологій, джерел

енергії, створення нової зброї і засобів захисту від неї,

освоєння нових архітектурних і художніх стилів, пол�

іпшення форм організації праці, фінансових, торгових

або соціально�політичних інститутів, форм міжнародно�

го співробітництва тощо. Перелік можливих інновацій та

сфер їх застосування невичерпний — як невичерпні ви�

нахідливість людського розуму і різноманітність сфер

діяльності, багатогранності інтересів людини" [3, с. 244].

У своїх роботах М.В. Владика, Ю.А. Дорошенко роз�

глядають "Інноваційне середовище економіки та іннова�

ційну діяльність, як такі, що беруть свою основу в еко�

номіці знань та формуванні інформаційного суспільства"

[4, с. 169] і вказують, що "найважливішою передумовою

становлення розвитку сучасної економіки можна назва�

ти зрілість і стійкість стану інституційного середовища.

Окрім цього, необхідно побудувати механізм впливу на

розвиток інститутів, що стабілізують і регулюють госпо�

дарське середовище сучасної трансформаційної еконо�

міки. До цього можна віднести інтелектуальну власність,

ефективне використання стандартних прав власності в

сфері нематеріальних активів, що існують лише в інфор�

маційно�цифровій діяльності".

Інноваційна діяльність існує багато тисячоліть, але

предметом спеціального наукового вивчення інновації ста�

ли лише в XX столітті. Формування теоретичної концепції

інновацій відбувалося в рамках загальної теорії циклів і

криз в економічній і технологічній сферах. Важливе зна�

чення в формуванні теорії інновацій заклав Н.Д. Конд�

ратьєв. Російський економіст пов'язував технологічні та

економічні інноваційні хвилі з радикальними змінами в

інших сферах життя суспільства: "... війни і соціальні по�

трясіння включаються в ритмічний процес розвитку вели�

ких циклів і виявляються не вихідними силами цього роз�

витку, а формою його прояву" [5, с. 322].

"Великі цикли Кондратьєва" мають приблизно

піввікову тривалість і складаються з двох стадій — підви�

щувальної і знижувальної, і чотирьох фаз — пожвавлен�

ня, підйом, спад, депресія, як показано на рисунку 1.

Існування таких великих циклів Н.Д. Кондратьєв по�

в'язував із прогресом техніки і технології, який зумов�

лює зростання продуктивності праці і зниження реаль�

них витрат виробництва і транспортування товарів. Ці

фактори зумовлюють тривале зниження цін. Низький

рівень цін стимулює заощадження і довгострокові інве�

стиції, які акумулюються в розпорядженні потужних

фінансових та підприємницьких центрів.
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Рис. 1. Чотирьохфазні великі цикли Н.Д. Кондратьєва
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Розвиток будь�яких систем, включаючи інновацій�

ну, відбувається циклічно. У кожної системи є свій цикл

формування і розвитку, що охоплює період часу від за�

родження системи до її руйнування. Власне таке існу�

вання систем та ступінь їх стійкості до впливу різноман�

іних факторів, обумовлюється тим, що кожна з них має

властивість самовідтворення. Якщо новоутворена сис�

тема не буде відрізняється від попередньої, цикл роз�

витку прийнято називати симетричним або конформним,

а відповідно розвиток — екстенствним.

Якщо в системі або з'являються нові властивості, то

такий цикл буде мати назву — асиметричним. Він набу�

ває так званого дисбалансу властивостей: цикл містить

елементи зі "старими" властивостями і елементи з но�

вими. Як наслідок, система стає більш досконалою, а її

розвиток — інтенсивним.

Більш детально в таблиці 1 ми систематизували

знання про цикли, а саме: їх структуру, основні власти�

вості, чинники, характеристику, тривалість тощо.

Аналізуючи таблицю 1, можна стверджувати, що кожен

із науковців по�різному визначає об'єкт дослідження цикліч�

ності економіки. Досліджуючи циклічність за різними вчени�

ми в хронологічній послідовності, можна зробити висновок,

що в мірі поглиблення вивчення циклічності та розвитку сус�

пільства тривалість економічного циклу скорочується. На

нашу думку, це пов'язано із зростаючим значенням науки та

інновацій у житті людей та виробництві товарів та послуг.

Досліджуючи теоретичні положення інноваційного

розвитку та вплив довгих циклів на інноваційний розви�

ток китайські дослідники Lu Xingqi, Zhang Hongle ствер�

джують, що в інноваційне середовище повинні входити

такі основні елементи: освіта, політика, економіка, куль�

тура, наука і відносини між даними елементами.

При цьому дані елементи зобов'язані мати центра�

лізоване оточення поблизу виробничої сфери. На їхню

думку, інноваційне середовище складається з декіль�

кох рівнів: жорсткого оточення (відчутного) — це об'єк�

ти матеріального характеру: споруди, обладнання, вит�

рати на дослідницьку діяльність тощо) і м'якого (невло�

вимого) оточення — це дух наукового колективу, сере�

довище академічної науки, стилі і атмосфера навчання;

гнучкий напрямок досліджень і система оцінювання. Ці

Таблиця 1. Систематизація економічних циклів

Автори Загальна характеристика циклу Чинники впливу на 
динаміку циклів Тривалість циклів Кількість 

фаз 
Тоффлер Е. [6] Розвиток цивілізацій - 1000-2000 років - 
Форрестер Д. [7] - Розвиток матеріалів та джерел 

енергії 
200 років -

Кондратьев Н.Д. [5] Розвиток науково-технічного 
прогресу та зміна в структурі 
капіталу 

Ставка позичкового відсотка.
Ціни. Банківські активи. 
Об’єми виробництва. 
Факторна множинність 

40-60 років 2

Кузнец С. [8] Зміни в структурі виробництва Дохід. Імміграція. 
Будівництво. 
Сукупний попит. Сукупний 
дохід. Продуктивність праці 

15-25 років - 

Жугляр К. [9] Вплив зміни ВНП, інфляції, 
зайнятості та інвестицій 

Факторна множинність: 
інфляція, зайнятість, рівень 
інвестицій 

7-12 років - 

Карл Маркс [10] Протиріччя між споживанням і
виробництвом. Зміна в темпах і 
розмірах накопичення капіталу 

Норма прибутку. Обсяг
виробництва. 
Ставка відсотка 

7-10 років 4

Шумпетер Й.А. [11] 
  

В основу покладені принципи 
технологічного детермінізму, 
ринковий 
дисбаланс, що виникає 
під впливом нововведень та 
інновацій 

Норма прибутку. Накопичення 
капіталу 

11 років 4

Самуэльсон П.,  
Нордхаус В. [12] 

Зміна в сукупному попиті Зайнятість. Дохід 2-10 років 2

Митчелл У. [13] Зміна перспектив у отриманні 
прибутку 

Ціни 3-7 років 2

Китчин Дж. [14] Динаміка величини запасів 
товарно-матеріальних цінностей на 
підприємствах 

Величина запасів. Інфляція. 
Зміни в ВНП. Зайнятість. 
Зміни цін 

3-5 років 

Туган-Барановський М. І. [15] Зміна темпів і розмірів 
накопичення капіталу. Порушення 
пропорційного розподілу 
суспільного виробництва 

Факторна множинність до 1 року 4 

Гобсон Дж. А. [16] Зміни обсягів виробництва Зміна цін. Факторна 
множинність 

- - 

Кейнс Дж. [17] Зміна граничної ефективності 
капіталу. 
Зміна граничної схильності до 
споживання. Зміна в інвестиціях 

Норма відсотків
Обсяг виробництва. 
Зайнятість  

- 2

Мальтус Т. [18] Теорія недоспоживання - - -
Хансен Э. [19] Технічний прогрес. Інновації.

Зміна обсягів інвестицій в 
основний капітал 

Факторна множинність - -

Хаберлер Г. [20] Зміна в економічному розвитку Дохід. Виробничий дохід. 
Споживання 

- 4

Freeman Chr. [21] Грошовий обіг та його порушення - - -
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вчені оцінюють рівень розвитку інноваційного середо�

вища через індикатори, що характеризують рівень

якості життя населення [22, с. 534].

Американський економіст австрійського походження

Й. Шумпетер, який досліджував проблеми ринкової кон'�

юнктури, історію економічних вчень та економічної сис�

теми, стверджував, опираючись на теорію великих циклів

Н.Д. Кондратьєва, що саме інновації призводять до фор�

мування та розвитку довгих хвиль та сприяють пожвавлен�

ню ділової активності. Він розглядав їх як "прояв техно�

логічної революції та її наслідків", коли інновації впровад�

жуються в економіку, має місце так званий "вихор творчо�

го руйнування", що підриває рівновагу колишньої еконо�

мічної системи, викликає відхід з ринку застарілих техно�

логій і віджилих організаційних структур та беззаперечно

призводить до появи нових життєздатних галузей, у ре�

зультаті чого і відбувається небувале зростання економі�

ки і добробуту людей. "Інновація — це акт зміни виробни�

чих функцій" [11, с. 186].

Й. Шумпетер уперше у своїй теорії інновацій обгрунту�

вав центральну роль підприємця�інноватора як творця но�

вих комбінацій факторів виробництва, нових ринків і тех�

нологій. У класичну теорію трьох факторів виробництва

(праця, земля, капітал) він, таким чином, додав четвертий

фактор — підприємницькі здібності. Під "підприємництвом"

він розумів не стільки впорядковану діяльність самостійних

господарюючих суб'єктів ринкової економіки, скільки

діяльність тих з них, які реально, на свій страх і ризик фор�

мують нові комбінації чинників виробництва, використову�

ючи винаходи і відкриття, тобто формують інновації.

Таким чином, ми можемо стверджувати, що інновації

виступають в ролі каталізатора економічного зростан�

ня, стверджуючи його ефективність та зростання про�

дуктивності праці. Вихід із глибокої економічної кризи

пов'язаний з формуванням та розвитком інноваційних

ідей, формуванням економіки знань та креативного кла�

су суспільства, які формують становлення нового еко�

номічного піднесення.

Проблеми взаємозв'язку інновацій з економічним зро�

стання були досліджені лауреатом Нобелівської премії

Саймоном Кузнецом. У своїх працях він сформував та роз�

крив низку нових підходів до теорії інновацій, які розви�

вають дослідження та ідеї Й. Шумпетера [23, с. 118]:

1. Уперше введено поняття епохальних нововведень,

що формують перехід від однієї історичної епохи до іншої.

"Значні прориви в розвитку людського знання, ті, що вста�

новили домінуючі джерела тривалого зростання на три�

валому відрізку часу і покрили значну частину світу, мо�

жуть бути названі епохальними інноваціями. А мінливий

курс економічної історії, можливо, допускає підрозділ на

економічні епохи, кожна з яких характеризується епохаль�

ної інновацією і породжені нею відмінними рисами".

2. Прискорений розвиток науки, на думку С. Кузнє�

ца, є основною причиною економічного зростання в

індустріальну епоху.

3. Автор вказує, що інновації та нововведення можуть

мати як позитивні, так і негативні наслідки для людства.

4. С. Кузнец зазначає, що економічна функція дер�

жави насамперед полягає в стимулюванні економічно�

го зростання, аналізі, відборі або відкиданні правових

та інституційних новацій, необхідних для формування

нового потенціалу виробництва.

5. Технологічні інновації взаємопов'язані з іннова�

ціями в інших сферах суспільства.

Потрібно відзначити, розвиток інновацій та іннова�

ційна діяльність набирає найбільші темпи розвитку на

фазі депресії, яка спонукає до розвитку економіки, по�

шуку нових підходів виходу з кризи та пошуку можли�

востей для виживання бізнесу.

У працях Г. Менша цей факт має назву "тригерний

ефект депресії". Автор зазначає, що депресія запускає

інноваційний розвиток та пошук створення інноваційно�

го продукту, який є нерівномірно�циклічним і закінчуєть�

ся утворенням кластерів інновацій [24, с. 170].

К. Фрімен вказував, що формування таких кластерів

не відбувається під час пожвавлення в процесі дифузії, а

дифузія і є процесом поширення і зщеплення новацій в

одну систему, що утворює єдиний кластер — інноваційної

діяльності [21, с. 232]. Звичайно становлення інновацій�

ного процесу займає значний час, що охоплює окрім фази

депресії також фазу пожвавлення. Зовсім нещодавно М.

Хіроока, на основі аналізу емпіричних даних, вказує та

доводить існування кореляційних взаємозв'язків інновацій

і великих циклів Кондратьєва. Дифузія інновацій вибірко�

во формує потужний інноваційний кластер за допомогою

механізму самоорганізації впродовж всього циклу Конд�

ратьєва [25, с. 350]. Для забезпечення та формування кон�

курентоспроможності країни і її регіонів на сучасному етапі

розвитку економіки особливого значення набуває роль

трансферу технологій. Для цього необхідний відповідний

розвиток елементів ринкової інфраструктури, формуван�

ня і розширення ринку інтелектуальної власності, а також

навчання фірм основних форм перенесення технологій [26,

с. 43]. Дифузія інновацій може виступати однією з форм

перенесення технологій. Можна виділити два основні на�

прями дослідження механізму дифузії: по�перше, як за�

кономірності виміру швидкості, масштабу, основних

ефектів і результатів від упровадження інновацій та інших

системних закономірностей інновацій; по�друге, як про�

цес просторової дифузії нововведень у рамках галузевих

або регіональних кластерів [27; 25].

Найбільш детально описані особливості процесу

перенесення інновацій з точки зору міждержавних

відмінностей в дослідженнях Дж. Вея [28]. На думку

автора, країни, в яких процес дифузії протікає швидко і

масштабно, розвиваються краще, ніж ті, в яких анало�

гічний процес почався пізніше і відбувається повільніше.

Значний внесок у дослідження процесу дифузії інно�

вацій також вніс Е. Роджерс, який писав, що "дифу�

зія — це процес, під час якого інновації з плином часу

поширюються по певних каналах серед членів соціаль�

ної системи" [29, с. 254].

Для подальшого розуміння інноваційної діяльності

та значення ролі інновацій у розвитку України важливо

визначити поняття "інноваційний розвиток". Термін, у

першу чергу, передбачає не тільки основний процес ос�

воєння інновацій, а й формування системи чинників і

умов, необхідних для його успішного здійснення, тобто

наявність інноваційного потенціалу та забезпечення

його стійкого розвитку. Одним із головних умов фор�

мування інноваційного потенціалу є соціально�еконо�

мічна адаптація суб'єктів господарювання до необхід�

ності розроблення і використання обгрунтованих інно�

ваційних рішень в інноваційно�технологічному процесі.
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У науковій економічній літературі приділяється

значна увага дослідженню економічної сутності понят�

тя "інновації". Але, у публікаціях вітчизняних і зарубіж�

них учених на цей час не існує єдиної думки щодо їхньо�

го визначення. Спільним є те, що поняття інновації" тісно

пов'язане з термінами "інноваційна діяльність", "інно�

ваційна економіка", "інноваційний розвиток", "іннова�

ційний процес", "науково�дослідні та дослідно�конст�

рукторські розробки". Аналізуючи праці вітчизняних і

зарубіжних учених, можемо запропонувати таке визна�

чення поняття "інновації": організаційно�технічні, еко�

номічні, виробничі, адміністративні, комерційні рішен�

ня щодо впровадження нового методу виробництва,

форм організації виробництва та підприємництва, ви�

робничих процесів, технологій і техніки, більш доско�

налого продукту, послуги, використовуючи винаходи,

відкриття, досягнення науково�технічного прогресу для

здобуття нових конкурентних переваг на ринку.

ВИСНОВКИ
Отже, інновація за хронологічними та хорологіч�

ними підходами перебуває у тісному зв'язку з циклічн�

істю економіки. Коли певна група інновацій повністю

використовує свій потенціал у виробництві та життєді�

яльності людей, тоді спостерігається зменшення рос�

ту або спад основних економічних показників. У цій

ситуації здійснюється пошук нових інновацій або по�

шук резервів діючих інноваційних ресурсів для розвит�

ку економічних відносин.

Інновації змінюють світ, однак вивчатися вони по�

чали порівняно недавно й сьогодні є низка невиріше�

них питань як теоретичних: визначення сутності цього

феномену, їхньої класифікації, так і практичних: оцінка

реалізації інноваційних проектів, прогнозування мож�

ливих ефектів від їх реалізації тощо. Дослідження інно�

вацій та інноваційної діяльності є актуальним та потре�

бує глибокого вивчення та обговорення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

В умовах активного впровадження в систему на�

ціонального господарювання європейських норм та
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ІНЖЕНЕР^КОНСУЛЬТАНТ У СИСТЕМІ
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CONSULTING ENGINEERS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC AND PROFESSIONAL ACTIVITIES
IN UKRAINE

Розглядаються теоретичні підходи до визначення поняття "інженер�консультант" у галузі бу�
дівництва з урахуванням специфіки національного будівельного ринку. Проаналізовано зако�
нодавчу базу України, що стосується надання інженерно�консультаційних послуг. Вивчено
міжнародний досвід розвитку системи надання інжинірингових послуг у галузі будівництва, що
підтверджує раціональність використання інженерів�консультантів для підвищення ефектив�
ності будівництва. Розроблено професіограму інженера�консультанта у галузі будівництва
шляхом виділення основних компетентностей, навичок та кваліфікацій для даної професії.
Окреслено переваги та можливості, також шляхи подолання перешкод щодо співпраці України
із Міжнародною федерацією інженерів�консультантів для реалізації європейського вектору
інтеграції будівельної галузі.

Theoretical approaches to the definition of the concept "Consulting Engineers" in the field of
construction are considered taking into account the specifics of the national building industry. The
legislative base of Ukraine concerning the provision of engineering and consulting services has been
analyzed. The international experience of development of the system of providing consulting
engineers in the field of construction is studied, which confirms the efficiency of using consulting
engineers to improve the efficiency of construction. The profession of consulting engineers in the
field of construction is developed by allocating the basic competencies, skills and qualifications for
the given profession. The advantages and opportunities, as well as ways of overcoming obstacles to
Ukraine's cooperation with the International Federation of Consulting Engineers for the
implementation of the European vector of integration of the construction industry, are outlined.

Ключові слова: інжиніринг, інженер�консультант, будівельна галузь, професіограма, кваліфікації, інжи�

нірингова діяльність.

Key words: engineering, consulting engineer, construction industry, professiogram, qualifications, engineering

activities.

стандартів з метою інтеграції української економі�

ки у світовий економічний простір особлива увага

приділяється пошуку шляхів взаємоузгодження та

приведення у відповідність до європейського націо�

нального законодавства, пов'язаного із налагод�

женням системи ведення бізнесу. Механізми дер�
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жавного регулювання на ринку мають пристосову�

ватися до загальноєвропейських вимог, що необхі�

дно відображати у законодавчій базі, розробленій

та удосконаленій у відповідності до вимог євро�

пейського ринку, специфіки національної системи

господарювання в цілому та кожної галузі економ�

іки зокрема. В умовах реформування системи дер�

жавного регулювання діяльності суб'єктів господа�

рювання та законодавчих змін підприємства не зав�

жди мають можливості та ресурси для мобільного

реагування на ці зміни та корегування оперативно�

го та стратегічного управління виробництвом для

збереження конкурентних позицій на ринку. За да�

них умов особливої актуальності набуває розвиток

інжинірингових організацій. Особливо важливим

застосування консультацій даних організацій є у

галузі будівництва, що пов'язане не лише із вихо�

дом будівельного ринку України на європейський

економічний простір, але і з тим, що замовники бу�

дівництва не завжди мають можливість компетент�

но оцінити хід реалізації будівельного проекту, по�

в'язаний із рядом технічних, економічних та зако�

нодавчих особливостей.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Актуальність питання забезпечення ефективного

моніторингу та контролю ходу реалізації будівельно�

го проекту на всіх етапах його життєвого циклу (пере�

дінвестиційний, інвестиційний, проектний, проведення

будівельних робіт, прийняття в експлуатацію та завер�

шальний етап) визначає доцільність пошуку шляхів зап�

ровадження системи інженерів�консультантів для

підвищення ефективності будівельного виробництва в

Україні. Дослідження шляхів законодавчого забезпе�

чення діяльності інженерів�консультантів, економічно�

го обгрунтування їх доцільності у галузі будівництва

відображені у роботах Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінова [1],

Є.О. Юрченко [2], О.М. Галінський, І.В. Вахович,

Т.Ю. Цифра [3].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення ролі інженерів�консуль�

тантів в системі господарської та професійної діяльності

в Україні з урахуванням необхідності переходу буді�

вельного ринку до європейських норм та стандартів.

Відповідно до поставленої мети окреслено ряд зав�

дань:

— надати теоретичне визначення поняттю "інженер

консультант";

— проаналізувати законодавчу базу, відповідно до

якої можуть здійснювати свою діяльність інженери�кон�

сультанти у будівництві;

— проаналізувати міжнародний досвід розвитку

професії інженер�консультант;

— визначити роль інженерів консультантів у вирі�

шенні проблем національного будівельного ринку, що

гальмують його входження до європейського економі�

чного простору.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Інноваційність для України організацій, що займа�

ються інжиніринговою діяльністю у галузі виконання

будівельних робіт, визначає суттєву обмеженість нау�

кових досліджень, присвячених даній тематиці. Отже, з

урахуванням актуальності питання впровадження інже�

нерів�консультантів для забезпечення європейського

рівня будівельної галузі України та обмеженості наяв�

них наукових досліджень з цього приводу тематика

статті є актуальною та потребує подальших розробок.

Досвід провідних європейських країн визначає не�

обхідність залучення компетентних експертів, які мо�

жуть дати кваліфіковану оцінку ходу реалізації буді�

вельного проекту на різних етапах його життєвого цик�

лу. При цьому кожен етап життєвого циклу будівельно�

го проекту вимагає від консультанта різних знань та

навичок, які можуть забезпечити об'єктивну оцінку

відповідності планових та фактичних показників вико�

нання будівельних робіт. Отже, вимоги, які ставляться

до інженера�консультанта, як інжинірингової органі�

зації, у будівництві є високими та відображають комп�

лекс кваліфікаційних характеристик.

На думку Ю.Г. Козака та Н.С. Логівнової, інженер�

консультант — це консультаційна фірма, що на догові�

рних засадах із замовником будівельного проекту ви�

конує ряд робіт, а саме: проводить консультування, ви�

користовуючи власний технічний досвід чи технічний

досвід власних працівників; ухвалює від імені замовни�

ка на будівельному об'єкті певні рішення, обмежені до�

говором між замовником та інженером�консультантом;

виконує ряд незалежних функцій, обмежених підписа�

ним договором [1, с. 129]. У зв'язку з тим, що основним

документом, який регламентує відносини замовника із

інженерном�консультантом є договір (контракт), реко�

мендується детально описати права та обов'язки кож�

ної сторони, повноваження і функції, що мають і можуть

бути виконані сторонами з урахуванням прав та обо�

в'язків підрядної організації. Важливим елементом до�

говору (контракту) є регламентація повноважень інже�

нера�консультанта, які можуть виконуватися від імені

сторони замовника. Окремо необхідно прописати по�

рядок вирішення спорів між сторонами [1, с. 129—130].

У роботі [4] теоретичне визначення поняття інже�

нер�консультант описується з точки зору спеціалізова�

ної інжинірингової організації чи окремого фахівця�

експерта, якого долучають до процесу реалізації буді�

вельного проекту у межах делегованих йому замовни�

ком з метою надання фахових консультацій, проведен�

ня цільового відбору підрядних організацій чи поста�

чальників, та проведення незалежного моніторингу та

аудиту будівельного виробництва з потенційною мож�

ливістю залучення до спорів між учасниками договір�

них відносин [4].

Законодавчо визначення поняття "інженер�консуль�

тант" наведене у Постанові Кабінету Міністрів України

"Про затвердження вимог щодо проведення контролю

якості робіт з нового будівництва, реконструкції та капі�

тального ремонту автомобільних доріг загального ко�

ристування" від 28 грудня 2016 р. № 1065, а саме:

"суб'єкт господарювання, який надає дорожні консуль�
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таційні послуги з урахуванням умов, визначених у кон�

трактах міжнародної федерації інженерів�консультантів

FIDIC, або із залученням спеціалістів, що мають вида�

ний відповідно до законодавства кваліфікаційний сер�

тифікат для здійснення технічного нагляду за будівниц�

твом автомобільних доріг загального користування" [5].

Проте цією Постановою визначення обмежене

лише будівельними роботами, які проводяться у галузі

дорожнього будівництва, що має певну специфіку та є

більш "вузькою" специфічною категорією будівельних

робіт. Наказом Міністерства соціальної політики Ук�

раїни Затверджено "Мінімальні вимоги з охорони праці

на тимчасових або мобільних будівельних майданчи�

ках". Цей документ визначає роботу на будівельних

майданчиках керівників будівництва або інженерів�

консультантів у будівництві, що визначаються відпові�

дно до наказу як "фізичні особи з кваліфікаційним

рівнем, підтвердженим третьою стороною, або юри�

дичні особи (інжинірингові компанії, які мають у своє�

му складі фахівців з кваліфікаційним рівнем, підтвер�

дженим третьою стороною), які в межах повноважень,

делегованих замовником, здійснюють керівництво ре�

алізацією проекту, надають замовнику консультації

щодо вибору оптимальних шляхів його реалізації,

приймають від його імені відповідні рішення або вико�

нують інші функції" [6].

Закон України "Про архітектурну діяльність" визна�

чає можливість ведення інжинірингової діяльності у

сфері будівництва, формулючи її як "діяльність з надан�

ня послуг інженерного та технічного характеру, до яких

належать проведення попередніх техніко�економічних

обгрунтувань і досліджень, експертизи проекту, розроб�

ка програм фінансування будівництва, організація ви�

готовлення проектної документації, проведення кон�

курсів і торгів, укладання договорів підряду, координа�

ція діяльності всіх учасників будівництва, а також

здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкта

архітектури та консультації економічного, фінансового

або іншого характеру" [7, ст. 1]. Враховуючи формулю�

вання поняття інжинірингової діяльності можна говори�

ти, що Закон України "Про архітектурну діяльність" виз�

начає положення надання інженерних та технічних кон�

сультаційних послуг, по суті, визначаючи напрями діяль�

ності інженера�консультанта.

Отже, українським законодавством створено умо�

ви для розвитку інституту інженерів�консультантів, про�

те досі чітко не визначено права та обов'язки інженерів�

консультантів, їх функції та обмеження щодо делегу�

вання цих функцій замовником. Відсутність чітких регу�

ляторних норм з боку законодавства та механізмів дер�

жавного регулювання інституту інженерів�консультантів

значно гальмує розвиток цього напряму на українсько�

му будівельному ринку.

Інженер�консультант як професія в українському

законодавстві визначена наказом Міністерства еконо�

мічного розвитку і торгівлі України № 1542 від

26.10.2017. Професія інженера�консультанта була вне�

сена до Державного класифікатора професій ДК

003:2010, код 2142.2 [8]. Міжнародні стандарти ISCO 08,

покладені в основу кваліфікаційних характеристик, роз�

роблених Міністерством соціальної політики та

Міністерством освіти і науки України, визначають чоти�

рирівневу систему знань та кваліфікацій інженерів кон�

сультантів: Провідний інженер�консультант; Інженер�

консультант (будівництво) І категорії; Інженер�консуль�

тант (будівництво) ІІ категорії; Інженер�консультант (бу�

дівництво). Відповідно до чинного законодавства (на�

каз Міністерства регіонального розвитку, будівництва

Таблиця 1. Вимоги до інженерівGконсультантів

Джерело: [8].

Посада Завдання і обов’язки Навички та уміння Кваліфікації 
1 2 3 4 

Провідний 
інженер-
консультант 

Консультування щодо залучення 
підрядників та постачальників, 
укладання та реалізація договору 
підряду, реалізація організаційно-
фінансових та технічних функцій, 
кошториси, аналіз перевірок 
об’єктів держ. органами, робота з 
претензіями сторін 

Знання нормативно-законодавчої бази, 
організація будівельного виробництва, 
порядок проведення тендерів та 
укладання договорів (контрактів), 
загальні тренди галузі, норми охорони 
праці, протипожежної безпеки, сучасні 
підходи в управлінні та менеджменті 

Профільна вища освіта – 
магістр, стаж не менше 5 років 
роботи на посаді інженер-
консультант 1 категорії, 
сертифікати підвищення 
кваліфікації або сертифікат 
провідного інженера-
консультанта 

Інженер-
консультант 
(будівництво)  
І категорії 

Вибір постачальників та 
виконавців будівельного проекту 
та відповідне підписання договору 
про співпрацю, аналіз, допомога у 
розробці проектної документації, 
виправлення помилки при 
проектуванні, здійснення нагляду 
за ходом проведення робіт на 
будівельному майданчику 

Знання нормативно-законодавчої бази,
організація та технологія будівельного 
виробництва, порядок проведення 
тендерів та укладання договорів 
(контрактів), загальні тренди галузі, 
норми охорони праці, протипожежної 
безпеки, сучасні підходи в управлінні 
та менеджменті 

Профільна вища освіта – 
магістр, стаж не менше 5 років 
роботи на посаді інженер-
консультант ІІ категорії, 
сертифікати підвищення 
кваліфікації або сертифікат 
інженера-консультанта 
(будівництво) І категорії 

Інженер-
консультант 
(будівництво) 
ІІ категорії 

Участь у перед проектних роботах
та подачі вхідної інформації для 
формування документації проекту, 
участь у технічному нагляді, 
розробці документації при 
консервації об’єкту, представлення 
інтересів замовника у наглядових 
органах 

Знання нормативно-законодавчої бази,
організація та технологія будівельного 
виробництва, порядок проведення 
тендерів та укладання договорів 
(контрактів), норми охорони праці, 
протипожежної безпеки 

Профільна вища освіта – 
магістр, стаж не менше 5 років 
роботи на посаді інженера 
технічного нагляду, сертифікати 
підвищення кваліфікації або 
сертифікат інженера-
консультанта (будівництво)  
ІІ категорії 

Інженер-
консультант 
(будівництво) 

Контроль відповідності проектних
показників та наявних ресурсів, 
перевірка якості робіт та 
матеріалів, участь у 
передпроектних роботах 

Знання нормативно-законодавчої бази,
організація та технологія будівельного 
виробництва, порядок укладання 
договорів (контрактів), норми охорони 
праці, протипожежної безпеки 

Профільна вища освіта – 
магістр, стаж не менше 5 років у 
галузі будівництва 
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та житлово�комунального господарства) передбачають�

ся наступні кваліфікаційні характеристики для інже�

нерів�консультантів у будівництві [9] (табл. 1).

Отже, проаналізувавши положення наказу

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та

житлово�комунального господарства щодо кваліфіка�

ційних вимог для інженерів консультантів в системі

будівництва автором запропоновано розробити про�

фесіограму для позиції "інженер�консультант (будів�

ництво)" за Довідником кваліфікаційних характерис�

тик працівників. Розроблена професіограма представ�

лена у таблиці 2.

Відповідно до стандартних професіограм у таблиці

2 не зазначено два розділи: історія професії та заклади

вищої освіти, що здійснюють підготовку за цією спе�

ціальністю. На жаль, в Україні спеціальності "інженер�

консультант (будівництво)" не має у переліку спеціаль�

ностей закладів вищої освіти. Ведеться лише профільна

підготовка за фахом інженера�будівельника, а далі фа�

хівцю необхідно мати стаж роботи не менше 5 років та

отримати сертифікати органу, акредитованого відпові�

дно у законодавчому порядку, що зазначено у таблиці

1.

Історія професії в Україні також не має великої

кількості інформації, адже вперше про інженера�кон�

сультанта як професію, внесену до Державного кла�

сифікатора, заговорили лише у 2017 році. Проте

міжнародна практика свідчить, що залучення інже�

нерів�консультантів до будівельних робіт має знач�

ний економічний ефект, допомагає вирішити органі�

заційно�технічні проблеми будівництва, врегульову�

ючи відносини "замовник�підрядник" навіть за умови

відсутності у замовника кваліфікованих фахівців,

здатних об'єктивно провести аудит будівництва. Ця

проблематика визнана навіть Організацією Об'єдна�

них Націй, яка у рамках діяльності Commission on

International Trade Law займається юридичним супро�

водом та розробкою стандартних договорів для на�

дання міжнародних інвестицій у будівельні проекти в

країни, що розвиваються, адже вони не мають чітко

розробленої законодавчої бази щодо роботи інже�

нерів�консультантів та потребують аудиту ходу реа�

лізації будівельного проекту та відповідності кошто�

рисної документації фактичним фінансовим показни�

кам.

Історія розвитку інженерів�консультантів як спеціа�

лізованих організацій та окремих фахівців за кордоном

сягає понад ста років. Датою становлення інституту

інженерів�консультантів можна вважати 1913 рік, коли

було проведено перший конгрес та засновано Міжна�

родну федерацію інженерів�консультантів. Країнами�

засновниками федерації стали Бельгія, Франція та

Швейцарія. На сьогодні, Міжнародна федерація інже�

нерів�консультантів (International Federation of

Consulting Engineers — FIDIC) є найбільшим у світі об�

'єднанням інженерів�консультантів та включає 98 націо�

нальних та 67 афільованих і асоційованих асоціацій. Ця

міжнародна структура співпрацює з іншими міжнарод�

Таблиця 2. Професіограма інженераGконсультанта (будівництво)

Назва розділу професіограми Описання професії
Класифікаційна картка професій.
1) найменування професії; 
2) домінуючий спосіб мислення; 
3) базові знання; 
4) професійна сфера; 
5) умови роботи 

1) інженер-консультант (будівництво);
2) адаптація – координація; 
3) технічні науки, інженерні науки; 
4) будівництво; 
5) у приміщенні, будівельний майданчик, мобільні 

Діяльність - збір, аналіз, систематизація інформації на 
передпроектному етапі будівництва, 
- проектування, розробка календарного плану 
виконання робіт, кошторисів, супровідної 
документації, 
- технічні звіти щодо відповідності планових 
показників та фактичних, 
- проектування допоміжних об’єктів для 
проведення будівництва, 
- операційне управлення, 
- аналіз якості проведення робіт, використаних 
матеріалів, 
- аналіз ходу виконання робіт для підготовки 
організаційно-фінансових та організаційно-
технічних звітів, 
- документальний супровід об’єкту для введення в 
експлуатацію, 
- тендерні та договірні роботи, 
- підготовка даних для формування кінцевих 
звітів, 
- формування кінцевих звітів 

Характеристики, що впливають на 
успішність 

Аналітичний склад розуму, технічні знання, 
здатність освоювати та обробляти значні обсяги 
інформації, просторова уява, пам'ять, уважність, 
пунктуальність, відповідальність, раціональність, 
наполегливість, винахідливість 

Характеристики, що негативно 
впливають на успішність  

Гуманітарний склад розуму, відсутність технічних 
знань, просторового мислення, неуважність 

Сфери застосування  Будівництво, інжиніринг, реконструкція, ремонти, 
реставрація 

Деякі професії, що також підходять 
людині з даним типом особистості 

Геодезист, інженер технічного нагляду, експерт, 
електротехнік, гідротехнік, інженер-
проектувальник 
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ними організаціями щодо розробки положень кон�

трактів, що регламентують взаємовідносини у трикут�

нику "інженер�консультант — замовник — підрядник".

Стратегічними напрямками діяльності FIDIC визна�

чено наступні [10]:

— формування глобальних підходів до застосуван�

ня інженерів�консультантів у будівництві, інтернаціона�

лізація цього напрямку,

— створення позитивного іміджу та сприйняття важ�

ливості залучення інженерів�консультантів у рамках

міжнародної співпраці та локальних проектів,

— пропаганда етичних норм у будівельному вироб�

ництві, забезпечення високої якості будівельних робіт.

На сьогодні федерація розробляє типові форми

контрактів, які пропонуються для використання при

встановленні договірних відносин у галузі будівництва.

Серед таких типових форм, зокрема, є Умови контрак�

ту на наступні види робіт [10]:

— спорудження об'єктів цивільного будівництва,

— надання послуг консультантом,

— укладання контракту із залученням іноземних

інвестицій,

— проектування, будівництво та здача будівельно�

го об'єкту,

— проведення тендерів,

— будівництво "під ключ",

— електромонтажні роботи,

— укладання контрактів на постачання та будівниц�

тво,

— скорочена форма контракту тощо.

Один із основних напрямів федерації щодо розвит�

ку інженерних�консультаційних послуг в Україні є по�

шук шляхів забезпечення ефективного державного ре�

гулювання та управлінський базис розвитку через фор�

мування системи законодавчого забезпечення, що

відповідає європейським стандартам будівельного ви�

робництва.

Співпраця із Міжнародною федерацією інженерів�

консультантів для України має ряд переваг щодо вихо�

ду на європейські будівельні ринки, проте є і ряд пере�

шкод щодо налагодження такої співпраці (табл. 3).

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Отже, провівши аналіз теоретичних підходів, зако�

нодавчої бази та міжнародного досвіду впровадження

системи інженерів�консультантів у будівельному вироб�

ництві можна зробити ряд висновків.

По�перше, система надання послуг інженерів�кон�

сультантів — це, по суті, надання інжинірингових послуг

у сфері взаємовідносин замовник�підрядник з метою

підвищення якості виконання будівельних робіт та за�

безпечення ефективності будівельного виробництва.

Інженерами�консультантами можуть виступати як окре�

мі фахівці, так і юридичні особи, які мають виконувати

ряд функцій, зокрема:

— консультації у ході реалізації будівельного про�

екту на різних стадіях життєвого циклу,

— технічний нагляд,

— управління проектом будівництва,

— юридичні консультації,

— проведення експертиз, технічний аудит,

— участь у врегулюванні спорів між учасниками до�

говірних відносин.

Українське законодавство визначає інженерів�кон�

сультантів як окрему професію відповідно до Держав�

Таблиця 3. Переваги та перешкоди співпраці України із Міжнародною федерацією інженерів
консультантів

Переваги Можливості Перешкоди Шляхи їх подолання 
1 2 3 4 

Запровадження 
загальноприйнятих 
європейських 
стандартів 
будівництва 

Вихід на європейські 
ринки, європейський вектор 
інтеграції будівельної 
галузі 

Недосконале 
законодавство у 
сфері надання 
послуг інженерів-
консультантів 

Удосконалення законодавчої бази, 
вивчення та адаптація 
європейського досвіду до 
специфіки національної 
будівельної галузі 

Залучення 
інвестицій у 
масштабні 
проекти 

Підвищення інвестиційної 
привабливості та реальне 
зростання ВВП 

Недосконалі 
механізми 
проведення 
тендерів на основі 
лише найнижчої 
ціни 

Тендерні механізми незрозумілі 
іноземним підрядникам та 
інвесторам. Перехід на стандарти 
FIDIC дасть можливість зробити 
тендерну процедуру прозорою та 
зрозумілою для потенційних 
інвесторів 

Співпраця зі 
Всесвітнім 
банком, що 
визнає стандарти 
FIDIC з 1945 року 

Підвищення інвестиційної 
привабливості  

Використання 
застарілих 
будівельних норм 
та правил 

Оновлення основних нормативних 
документів, що регламентують 
технічну та технологічну складову 
будівництва 

Залучення до 
тендерних 
процедур 
нерезидентів  

Законодавчо нерезиденти 
мають доступ до публічних 
закупівель, але відсутність 
європейських стандартів їх 
відштовхує, отже, стандарти 
FIDIC сприятимуть 
залученню інвестицій 
нерезидентів  

Низький рівень 
якості будівельних 
робіт 

Підвищення якості будівельних 
робіт напряму залежить від 
розвитку послуг інженерів-
консультантів, що дасть змогу 
залучити додаткові інвестиції, 
адже якість послуг буде 
відповідати європейським 
стандартам 

Розвиток нових 
інфраструктурних 
проектів 

Активізація міжнародної 
співпраці у галузі 
технічного та 
технологічного оновлення 
національного виробництва 

Недоліки системи 
ціноутворення у 
галузі будівництва 

Використання стандартних 
методик оцінки землі та 
нерухомості, аудит кошторисної 
документації 



Інвестиції: практика та досвід № 9/2018102

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ного класифікатора, проте чітко не регламентує повно�

важення, права та обов'язки сторін при укладанні дого�

вору на надання інженерно�консультаційних послуг, що

є особливо важливим з точки зору розширення чи об�

меження повноважень інженера�консультанта. Міжна�

родний досвід свідчить про ефективність роботи таких

інститутів як інженер�консультант у галузі будівництва,

проте визначає необхідність створення єдиної системи

законодавчого забезпечення та державного регулюван�

ня у цій галузі.

Отже, підсумувавши вищесказане, зазначимо, що

одним із шляхів підвищення ефективності будівельно�

го виробництва та розвитку будівельного ринку в Ук�

раїні з урахуванням європейського вектору його інтег�

рації, є розвиток системи інженерно�консультаційних

послуг.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Майбутнє України прямо залежить від етнонаціо�

нальних процесів, що протікають у державі. Аресія з

боку Російської Федерації, модернізаційні перетво�

УДК 351.72
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НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ ЧЕРЕЗ
ПРИЗМУ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ
МЕНШИН

Z. Hbur,
PhD (public administration science), doctoral student,
National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

NATIONAL SECURITY OF THE COUNTRY THROUGH THE PRINCIPLE OF PROTECTION
OF NATIONAL MINORITIES

У статті з'ясовано ролі захисту національних меншин як складової забезпечення національ�
ної безпеки. Розглядаються актуальні питання вдосконалення національного законодавства
щодо захисту прав національних меншин. Вказується, що законодавство у сфері прав націо�
нальних меншин потребує невідкладного перегляду, що відповідатиме основним викликам
сучасного українського суспільства та міжнародно�правовим зобов'язанням держави. Дово�
диться, що одним із пріоритетних питань є відповідне належне інституційне забезпечення. Та�
кож автором розглянуто теоретичні засади розробки щодо державного регулювання етнокуль�
турною розмаїтістю, наводяться нормативно�правові акти щодо розвитку етнонаціональних
спільнот, аналізується етнонаціональний склад населення України, надаються пропозиції щодо
підходів відносно подолання кризи на сході країни.

The article clarifies the role of protecting national minorities as a component of national security.
The actual issues of improving the national legislation on the protection of the rights of national
minorities are considered. It is noted that the legislation on the rights of national minorities needs
urgent revision, which will correspond to the main challenges of the modern Ukrainian society and
the international legal obligation of the state. It has been argued that adequate institutional provision
is one of the priority issues. The author also considers the theoretical principles of development of
state regulation of ethno�cultural diversity, lays down normative legal acts on the development of
ethno�national communities, analyzes the ethno�national composition of the population of Ukraine,
proposes approaches to overcoming the crisis in the eastern part of the country.

Ключові слова: Україна, національна безпека, національні меншини, законодавство, інституційний орган,

удосконалення.

Key words: Ukraine, national security, national minorities, legislation, institutional body, improvement.

рення, а також політичний курс української держави

зумовлює всебічні зміни суспільних відносин, скла�

довою яких є національні відносини та потребують за�

стосування нових підходів до регулювання етнокуль�
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турної розмаїтості, етнонаціональної політики. Як по�

казав український досвід, питання захисту національ�

них меншин в Україні є складовою забезпечення на�

ціональної безпеки нашої держави. Сьогодні водно�

час посилюється роль державного управління як на�

уки, здатної осмислити та обгрунтувати різноманітні

етнополітичні стратегії, які б сприяли розробці ефек�

тивних управлінських рішень та технологій, констру�

юванню оптимальних моделей етнонаціональних ре�

алій, що є дуже актуальною темою для дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням захисту національних меншин присвячу�

вали свої дослідження такі провідні науковці, як Василь�

ченко О., Куц Ю., Лемак В., Халавка Т., Шипка Н. та інші.

Проте на сьогодні бракує комплексного дослідження

щодо ролі захисту національних меншин як складової

забезпечення національної безпеки, що зумовило вибір

теми даної статті.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у з'ясуванні ролі захисту націо�

нальних меншин як складової забезпечення національ�

ної безпеки.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У сучасному українському суспільстві виділяють�

ся дві взаємопов'язані та водночас суперечливі тен�

денції. З одного боку, триває етнокультурне відрод�

ження, ("етнічний ренесанс") як титульного етносу,

так і решти етнонаціональних спільнот, що знаходить

своє втілення у самоорганізації їх життєдіяльності,

зростанні інтересу до історії, культури "свого наро�

ду", до "свого" місця у розподілі праці, участі у влад�

них структурах і процесах державного управління; з

іншого — утвердження титульної нації, етнонаціо�

нальних спільнот, етнічних груп як дієвих суб'єктів

етнополітичних процесів українського соціуму, їх

інтеграція в політичну націю [2].

Україна є державою з різноманітною суспільною

структурою, у якій широкий спектр етнічних, мовних,

релігійних та культурних ідентичностей розвивався

протягом багатьох століть [13].

Молода Українська держава, як і інші республі�

ки колишнього СРСР, мала вирішувати проблеми за�

безпечення конституційних прав національних мен�

шин, виходячи з міжнародного принципу нерозрив�

ності прав людини і прав національностей, та обран�

ня власної стратегії етнополітичного розвитку. Це

було обумовлено, по�перше, ускладненням етнопо�

літичної ситуації у нових державах; по�друге, запо�

чаткуванням процесу активного включення етнічних

спільнот у внутрішнє і зовнішньополітичне життя

своїх країн; по�третє, необхідністю узгодження інте�

ресів, встановлення рівноправних відносин між етн�

ічними групами. Тобто перед Україною з усією гос�

тротою постало завдання сформувати концепцію

державної етнічної політики як із урахуванням уроків

історичного минулого, так і міжнародної практики

вирішення етнічних проблем [11].

Держава має орієнтуватись на забезпечення дот�

римання прав осіб, які належать до меншин, та об�

міну передовим досвідом щодо заходів із захисту

меншин від дискримінації та соціальної ізоляції

відповідно до європейських та міжнародних стан�

дартів із метою створення сучасної нормативно�пра�

вової бази. Крім того, на меті має бути розвиток

тісного співробітництва між владою та представни�

ками груп меншин і співробітництво щодо заходів із

боротьби зі зростанням нетерпимості та злочинів

через нетерпимість. Відповідно, у XXI ст., коли за

плечима світової спільноти багатовіковий досвід

воєн і примирення, а також невпинний розвиток, не

в останню чергу в напрямку гуманності, доказом чого

може слугувати еволюція та удосконалення міжна�

родного гуманітарного права і переміщення акцен�

ту на захист життя та здоров'я особи, у захисті прав

національних меншин неприпустимі вибірковий

підхід та подвійні стандарти. Порушення прав націо�

нальних меншин і зневага до них нерідко виклика�

ють серйозні ускладнення, а деколи призводять до

трагічних наслідків [9].

Законодавство, що встановлює права етнічних

громад в Україні Т. Халавка цілком слушно пропо�

нує згрупувати за принципом суб'єктності його прий�

няття або розробки. За цією ознакою законодавчі

акти він поділяє на дві групи [10]:

— нормативні акти та рекомендації міжнародних

структур, що регламентують права етнічних громад

(резолюції Організації Об'єднаних Націй (ООН) та

ПАРЄ, а також рекомендації ОБСЄ). З базових до�

кументів ООН в цій сфері прийнято дві декларації:

"Декларація принципів толерантності" та "Деклара�

ція про права осіб, що належать до національних або

етнічних, релігійних та мовних меншин". Україна та�

кож ратифікувала два важливих європейських зако�

нодавчих документи: "Рамкову конвенцію про захист

національних меншин" (Закон України "Про ратифі�

кацію Рамкової конвенції про захист національних

меншин" було прийнято 9 грудня 1997 р.) і "Євро�

пейську хартію регіональних мов або мов меншин"

(Закон України "Про ратифікацію "Європейської

хартії регіональних мов або мов меншин" від 15 трав�

ня 2003 р.);

— українське законодавство та локальні нор�

мативно�правові акти, що регулюють права націо�

нальних меншин (Конституцію України (1996 р.), за�

кони України "Про мови в Українській РСР" (1989

р.), "Про національні меншини в Україні" (1992 р.),

Декларацію прав національностей України (1991 р.)

та інші закони, які регулюють права етнічних груп в

освітній, культурні та політичних сферах життя). До

цієї групи відносять і локальні нормативно�правові

акти в сфері забезпечення прав етнонаціональних

меншин прийняті органами місцевого самоврядуван�

ня.

Так, прийнятий на початку зародження нашої

держави Закон України "Про національні меншини"

(1992 р.), безумовно, був на часі і на той момент

відповідав деяким основним вимогам суспільства.

Звичайно, здебільшого його положення закріпили

статус представників національних меншин (вони є
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громадянами республіки, як і українці за походжен�

ням та народженням) та передбачили для них низку

гарантій (Україна гарантує громадянам республіки,

незалежно від їх національного походження, рівні

політичні, соціальні, економічні та культурні права і

свободи, підтримує розвиток національної само�

свідомості і самовиявлення. Усі громадяни України

користуються захистом держави на рівних підставах.

Забезпечуючи права осіб, які належать до націоаль�

них меншин, держава виходить із того, що вони є

невід'ємною частиною загальновизнаних прав люди�

ни). Так, фактично, цей закон визначає основні прин�

ципи етнонаціональної політики в Україні. Його ос�

новною метою є захист прав національних меншин в

Україні та визначення конкретних заходів, які з

відповідними ініціативами місцевих органів влади й

об'єднаннями громадян, що представляють інтере�

си осіб із національних меншин, мають спрямовува�

тись на захист і розвиток відмінних культур націо�

нальних меншин, надання якомога більше можливо�

стей для створення рівних умов для будь�яких націо�

нальностей, які історично проживають на території

України [1].

Все ж сьогодні цей Закон є застарілим, він не

відповідає сучасним викликам, з якими зіштовхну�

лась Україна (збройна агресія Російської Федерації,

окупація останньою Криму та частини південно�

східних регіонів України), і потребує концептуаль�

ного та функціонального вдосконалення. Крім того,

цей спеціальний Закон не містить чималої кількості

важливих положень, які суттєво впливають на прак�

тичні можливості реалізації меншинами своїх прав

[1].

На необхідність такого вдосконалення вказува�

ли у своїх рекомендаціях міжнародні інституції, учас�

ницею яких є Україна. Зокрема надані Комітетом

ООН із прав людини остаточні зауваження від 12 ли�

стопада 2001 р. до п'ятої періодичної доповіді Ук�

раїни про вдосконалення зобов'язань щодо виконан�

ня положень Міжнародного пакту про громадянські

і політичні права, які наголошують на необхідності

внести зміни до наріжного каменя спеціального За�

кону — поняття "національні меншини"; Резолюція

Комітету міністрів Ради Європи ResCMN(2003) 5 [9]

"Про Виконання Україною Рамкової конвенції про

захист національних меншин", що була схвалена на

основі висновків Консультативного комітету Ради

Європи з питань моніторингу імплементації поло�

жень та виконання зобов'язань цієї конвенції [9].

Серед останніх закликів змінити чинне законо�

давство стосовно захисту національних меншин вар�

то виокремити згадку про таку необхідність, яка

зовсім нещодавно пролунала від Верховного комі�

сара Організації з безпеки і співробітництва в Європі

з питань національних меншин А. Торс, за словами

якої важливо, щоб політичний процес в Україні за�

лучав якомога більшу кількість сторін для визначен�

ня політики і також враховував позицію національ�

них меншин [6].

Так, аналізуючи редакцію спеціального Закону

про національні меншини 1992 р., Венеціанська ко�

місія зазначала: "Прийняття цього законопроекту по�

кладе початок оновленому підходу до відносин із на�

ціональними меншинами, дасть поштовх ініціативам

громадян України від національних меншин і стиму�

люватиме ініціативи для розвитку національних куль�

тур, освіти, традиції та ремесла галузі [1].

У законопроекті наголошується, що держава має

великий інтерес до поліпшення відносин із націо�

нальними меншинами, кожна з яких залишила свій

слід в історії людства і має міцні та глибинні зв'язки

з Україною" [12]. Комісія рекомендувала ввести такі

поняття, як "представник національної меншини" —

громадянин України, який визнає свою прина�

лежність до національної меншини та/або вислов�

лює бажання зберегти свою національну іден�

тичність, а також "територія компактного проживан�

ня" — певне територіально�адміністративне утворен�

ня, в межах якого національна меншина проживає

та має можливості реалізовувати права, передбачені

цим Законом та іншими нормативно�правовими ак�

тами України [1].

У цілому, висновки були здебільшого позитивні:

"Відповідно до Конституції України цей законопро�

ект вважає всі національні (етнічні) меншини, які

історично проживають на території України, не�

від'ємною частиною українського народу. Крім цьо�

го, він згадує економічні, політичні та культурні за�

соби для задоволення потреб націоальних меншин

України [12]. Однак це не змінює того факту, що на

момент набуття чинності згаданим Законом ще не

була прийнята Конституція в Україні. До речі, ця об�

ставина призвела до низки термінологічних проблем:

наприклад, у преамбулі Конституції закладено фор�

мулу: "Український народ" як категорія включає

"громадян України всіх національностей", але при

цьому згадується й "українська нація", котра разом

із "усім Українським народом" здійснила право на

самовизначення.

Крім наведеного, Закон України "Про націо�

нальні меншини в Україні" у своїх концептуальних

підходах багато в чому не узгоджується з міжнарод�

ними зобов'язаннями України в цій сфері [3].

1. Правовідносини, пов'язані з правами націо�

нальних меншин, повинні бути пов'язані з особистим

волевиявом особи щодо належності до національ�

ної меншини. Така вимога міститься в статті 3 Рам�

кової конвенції про захист національних меншин

(Страсбург, 1 лютого 1995 року), що була ратифіко�

вана 9 грудня 1997 року [8]. Ще раз підтвердимо —

йдеться про персональний волевияв щодо самоіден�

тифікації конкретного громадянина України з пев�

ною національною меншиною. У Законі України

"Про національні меншини", навпаки, йдеться якраз

про "групи громадян України".

2. Ще більш важлива обставина пов'язана з кон�

цептуальним підходом, який міститься в Рамковій

конвенції про захист національних меншин. Частина

друга статті 4 цього документа встановлює: "Сторо�

ни зобов'язуються вжити, у разі необхідності, належ�

них заходів з метою досягнення у всіх сферах еко�

номічного, соціального, політичного та культурного

життя повної та справжньої рівності між особами, які

належать до національної меншини, та особами, які
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належать до більшості населення. У цьому зв'язку

вони належним чином враховують конкретне стано�

вище осіб, які належать до національних меншин".

Тлумачення цього положення Конвенції дає змогу

стверджувати, що Україна як її сторона не лише взя�

ла на себе зобов'язання щодо заборони дискримі�

нації на підставі приналежності до національної мен�

шини і забезпечення рівності перед законом. Украї�

на також узяла на себе зобов'язання вжити заходів

з метою досягнення "повної і справжньої рівності

між особами, які належать до національної менши�

ни, та особами, які належать до більшості населен�

ня" у різних сферах (і зайнятості населення, і досту�

пу до вищої освіти, і участі в управлінні державними

справами).

3. Міжнародні зобов'язання України передбача�

ють "заохочення атмосфери терпимості та міжкуль�

турного діалогу і вжиття ефективних заходів для по�

глиблення взаємної поваги, взаєморозуміння та

співробітництва між усіма особами, які проживають

у межах її території незалежно від їхньої етнічної,

культурної, мовної або релігійної самобутності, зок�

рема в галузях освіти, культури та засобів масової

інформації" (ст. 6 Конвенції). Ідея толерантності та

міжкультурного діалогу є головною в розробці стан�

дартів закріплення прав національних меншин.

Однією з головних проблем етнонаціональної

політики в Україні є національно�культурний розви�

ток представників російської національної меншини,

яка за радянських часів кількісно збільшилася в дер�

жаві з 9,2 % у 1926 р. до 21,2 % у 1989, і хоча на

2001 р. зменшилася до 17,3 %, але є досить впливо�

вою як кількісно, так і економіко�політичною етно�

національною групою, а, особливо, пропагадистсь�

ко�популістською з боку агресора — Російської Фе�

дерації. Попри всі пропагандистські спекуляції пра�

ва росіян в Україні не порушуються: їх діти мають

можливість навчатися в школах рідною мовою, не

бракує російськомовної преси, у містах, за винятком

західних областей (що історично зумовлюється ха�

рактером розселення росіян), на побутовому, а час�

то й на офіційному рівні лунає російська мова.

Водночас це слугувало підгрунтям для масштабної

агресії з боку Росії, спробам втримати Україну в

підконтрольному Росії стані.

Російська проблема — це питання північного су�

сіда, проблема відносин України з Росією як держа�

вою, від якої надходять територіальні, економічні,

політичні та інші претензії. Імперські наміри такої

політики спрямовані на дестабілізацію міжнаціо�

нальних відносин на території України. Північний

сусід не бажає повернення етнічних росіян на свою

територію, що засвідчили, наприклад, військові дії

в окремих районах Донецької і Луганської областей.

"Напрямок політики в Росії в цій сфері дозволяє про�

гнозувати, — писав ще в 1995 р. Дж. Мейс, — що

росіянам в Україні відведено роль п'ятої колони, на

яку можна зіпертися для знищення державності Ук�

раїни" [4, с. 90]. Чи погодиться на таку роль російсь�

ка меншина в Україні, здебільшого це визначиться

не у сфері політики чи культури, а, власне, через стан

української економіки. Підвищення життєвого рівня

в країні автоматично приведе до послаблення сепа�

ратистських настроїв у російськомовного населен�

ня.

Третьою за кількістю після українців та росіян на�

ціональною групою в Україні є євреї. Спостерігаєть�

ся тенденція до зменшення цієї групи. Так, у 1979 р.

їх мешкало в країні 634,2 тис. осіб, а вже на середи�

ну 90�х рр. — 486 тис. Останні ідеологеми антисем�

ітських настроїв в українському суспільстві — це

звинувачення на адресу євреїв за їхню провину в

трагедіях українського народу: репресіях НКВД,

організації та здійсненні голодомору, русифікації;

заперечення єврейських трагедій:

Голокосту, єврейських погромів в Україні, або

звинувачення євреїв у провокуванні цих подій; теорії

геополітичної влади євреїв, єврейського капіталу і

преси, що проводять антиукраїнську пропаганду від

імені США, світових фінансових кіл; ненависть до ка�

піталізації, яку люмпенізована частина українсько�

го суспільства сприймає як нову форму прагнення

євреїв до експлуатації українського народу; звину�

вачення в "розкраданні" багатств України [5].

На думку єврейської  громадськості,  анти�

семітські настрої нині поширюються в українському

суспільстві, але не набувають масового характеру.

Близько 8 % населення не бажають, щоб євреї були

громадянами України, аналогічний показник стосов�

но циган — 23 %, кримських татар — 12 %, грузинів

— 16 % [7]. Рівень підтримки ксенофобських ідей

характеризує частка представників крайнє правих

політичних сил в органах управління і влади, віднос�

но яких держава здійснює вплив, але не досить

дієвий.

Національні групи в Україні, процес організацій�

ного оформлення яких розпочався з початку 1990�х

років, об'єднані в республіканські, регіональні й об�

ласні товариства. Згідно з національним законодав�

ством державне управління забезпечує, таким чи�

ном, підтримку етнокультурного розмаїття, захист

прав національних груп у межах законності, але за

умови відстоювання ними територіальної цілісності

та суверенітету країни. Етногрупи нерідко функціо�

нують у формі асоціацій, культурних центрів, зем�

ляцтв, громад, клубів та ін [2].

Але національно�культурна автономія не завж�

ди може задовольнити ті національні меншини, які

розкидані дисперсно. Толерантність українців, їх пе�

реважно доброзичливе ставлення до інонаціональ�

ного населення ще за часів Української Народної

Республіки зумовило ще одну форму самовизначен�

ня етноспільнот та етнокультурну ідентифікацію —

національно�персональну автономію.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на сьогодні питання захисту націо�

нальних меншин в Україні дуже актуальне, оскільки

від нього залежить ефективність забезпечення на�

ціональної безпеки нашої держави. Органи публіч�

ного управління мають достатню нормативно�право�

ву базу, багатий історичний досвід, у тому числі й

вітчизняний щодо дієвого регулювання захисту прав

національних меншин, ефективність якого підвищить
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антисепаратистські тенденції в суспільстві, стане на�

глядним підгрунтям для мешканців тимчасово оку�

пованих територій України виваженості політичного

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

Події, які останнім часом відбуваються в Україні

(прояви сепаратизму й тероризму в Донецькій та Лу�

ганській областях, анексія АР Крим) засвідчують, що

для їх здійснення необхідно неабияке фінансування, а

отже, питання фінансування тероризму набуває актуаль�

ності для нашої держави.

УДК 336.7:343.326

О. П. Баранов,
к. держ. упр., член Академії національної безпеки

ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ ЯК ЗАГРОЗА
НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

O. Baranov,
Candidate of Science in Public Administration, member of the Academy of National Security

FINANCING TERRORISM AS A THREAT TO NATIONAL SECURITY

Статтю присвячено вивченню питань пов'язаних з фінансуванням тероризму як загрозі на�
ціональній безпеці країни. Також у статті розглядаються міжнародна нормативно�правова база
щодо протидії тероризму та вітчизняне законодавство з протидії тероризму та протидії його
фінансуванню. Аналізуються визначення "тероризму" та "фінансування тероризму", які наве�
дено у Законах України. Автор висвітлює об'єктивні та суб'єктивні сторони самого тероризму
як протиправного діяння та пропонує розглянути матеріальне забезпечення тероризму, на яке
саме націлене фінансування тероризму. Одним із питань, які розглядаються у статті, є кримі�
нальна відповідальність, яка настає за вчинення таких злочинів, як тероризм та фінансування
тероризму. Пропонується авторська позиція щодо формування системи захисту національної
безпеки країни від терористичних загроз та фінансування тероризму.

The article is devoted to the study of issues related to the financing of terrorism as a threat to the
national security of the country. Also, the article deals with the international legal framework on
combating terrorism and domestic legislation on combating terrorism and counteracting its financing.
The definition of "terrorism" and "terrorist financing", which are set forth in the Laws of Ukraine, are
analyzed. The author highlights the objective and subjective aspects of terrorism itself as an unlawful
act, and proposes to consider the material provision of terrorism, which is aimed specifically at
financing terrorism. One of the issues discussed in the article is the criminal liability that comes to
commit such crimes as terrorism and terrorist financing. The author's position on the formation of a
system of protection of national security of the country against terrorist threats and financing of
terrorism is proposed.

Ключові слова: фінансування тероризму, тероризм, національна безпека.

Key words: terrorist financing, terrorism, national security.

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

Теоретичною основою та науковим підгрунтям для

здійснення дослідження "фінансування тероризму"
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як загрозі національній безпеці, стали праці науковців:

В.Ф. Антипенко, В.О. Глушков, В.П. Ємельянов, В.П. Кру�

тов, В.А. Ліпкан, С.М. Мохончук, М.В. Семикін. У своїх

працях вони висвітлюють проблеми боротьби з терориз�

мом і злочинами терористичної спрямованості з кримі�

нально�правових і кримінально�логічних позицій. Про�

те їх дослідження здійснюються зазвичай з позиції бо�

ротьби з терористичними актами та іншими злочинами

терористичної спрямованості, а також зі створенням те�

рористичних груп чи терористичних організацій. Між тим

міжнародним співтовариством в останній час на поря�

док денний висунута така проблема, як протидія фінан�

суванню тероризму і характеристика фінансування те�

роризму [1].

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою статті є науково�теоретичне досліджен�

ня нормативно�правових актів, які визначають понят�

тя "фінансування тероризму" в галузі забезпечення

національної безпеки та протидії фінансуванню те�

роризму і розроблення системи захисту національ�

ної безпеки країни від терористичних загроз та

фінансування тероризму.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

Небезпека від фінансування тероризму полягає

в тому, що такі дії створюють умови для існування

та ефективної діяльності терористів, полегшує вчи�

нення ними терористичних актів та ведення терори�

стичної діяльності.

Одним із безпосередніх об'єктів, на які націле�

ний тероризм є національна безпека як стан захи�

щеності життєво важливих інтересів людини і гро�

мадянина, суспільства і держави, за якого забезпе�

чується захист суспільства від вчинення терористич�

них актів і можливих посягань із боку терористич�

них угруповань.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності дер�

жави з організації ефективної протидії тероризму є

створення та подальше удосконалення законодав�

ства у сфері протидії тероризму, яке б повною мірою

враховувало сучасні загрози та створювало надійне

підгрунтя для забезпеченням безпеки всіх осіб, які

перебувають на території України.

Україна багато зробила для досягнення вказа�

ної мети та створення необхідних законодавчих умов

для ефективної протидії тероризму на національно�

му та міжнародному рівнях. Так, ратифіковано низ�

ку міжнародно�правових документів щодо протидії

тероризму, зокрема:

Конвенція про злочини та деякі інші акти, які вчи�

няються на борту повітряних суден (1963 р.) [2];

Конвенція про боротьбу з незаконним захоплен�

ням повітряних суден (1970 р.) [3];

Конвенція про боротьбу з незаконними акта�

ми, спрямованими проти безпеки цивільної авіації

(1971 р.) [4];

Конвенція про попередження та покарання зло�

чинів проти осіб, що користуються міжнародним за�

хистом (1973 р.) [5];

Міжнародна конвенція про боротьбу з захоплен�

ням заручників (1979 р.) [6];

Конвенція про фізичний захист ядерного матер�

іалу (1980 р.) [7];

Конвенція про боротьбу з незаконними актами,

спрямованими проти безпеки морського судноплав�

ства (1988 р.) [8];

Декларація ООН про заходи щодо ліквідації

міжнародного тероризму (1994 р.) [9];

Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим

тероризмом (1997 р.) [10];

Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансу�

ванням тероризму (1999 р.) [1]; та ін.

Ратифікувавши ці міжнародно�правові докумен�

ти, Україна взяла на себе зобов'язання перед ООН,

іншими міжнародними організаціями, що здійсню�

ють боротьбу з тероризмом, забезпечити імплемен�

тацію світових стандартів безпеки, а також комплек�

сне та збалансоване впровадження всіх компонентів

Глобальної контртерористичної стратегії  ООН.

Йдеться, насамперед, про заходи з усунення причин

і умов, що сприяють поширенню тероризму, а також

забезпечення при цьому захисту прав і свобод лю�

дини.

Одним із визначальних кроків у цьому напрямі

можна вважати ухвалення Верховною Радою Украї�

ни 20 березня 2003 р. базового нормативно�право�

вого акту — Закону України "Про боротьбу з теро�

ризмом" [11].

Цей Закон дає визначення ключовим поняттям у

боротьбі з тероризмом та його фінансуванням.

Тероризм — суспільно небезпечна діяльність,

яка полягає у свідомому, цілеспрямованому засто�

суванні насильства шляхом захоплення заручників,

підпалів, убивств, тортур, залякування населення та

органів влади або вчинення інших посягань на жит�

тя чи здоров'я ні в чому не винних людей, або по�

грози вчинення злочинних дій з метою досягнення

злочинних цілей. Крім того, Законом визначені пра�

вові засади протидії тероризму, основні принципи

цієї діяльності, також визначено систему суб'єктів,

які безпосередньо здійснюють боротьбу з терориз�

мом у межах своєї компетенції, а також забезпечу�

ють формування та реалізують державну політику в

цій сфері суспільних відносин.

Фінансування тероризму — надання чи збір ак�

тивів будь�якого роду з усвідомленням того, що їх

буде використано повністю або частково для будь�

яких цілей окремим терористом, терористичною гру�

пою або терористичною організацією, для органі�

зації, підготовки і вчинення окремим терористом, те�

рористичною групою або терористичною організа�

цією визначеного Кримінальним кодексом України

терористичного акту, втягнення у вчинення терори�

стичного акту, публічних закликів до вчинення теро�

ристичного акту, створення терористичної групи чи

терористичної організації, сприяння вчиненню теро�

ристичного акту, будь�якої іншої терористичної

діяльності, а також спроби здійснення таких дій.
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Об'єктивна сторона злочину, такого як "фінан�

сування тероризму" полягає у вчиненні активних дій,

спрямованих на матеріальне або фінансове забез�

печення:

1) окремого терориста;

2) терористичної групи (організації);

3) організації, підготовки або вчинення терори�

стичного акту;

4) втягнення у вчинення терористичного акту;

5) публічних закликів до вчинення терористично�

го акту;

6) сприяння вчиненню терористичного акту;

7) створенню терористичної групи (організації).

Матеріальне забезпечення терориста полягає у

передачі майна особі, яка бере участь у терорис�

тичній діяльності. При цьому законодавець встанов�

лює відповідальність за надання матеріальної допо�

моги терористові без вказівки на усвідомлення ви�

користання такого майна для терористичної діяль�

ності. Для наявності складу злочину потрібно вста�

новити, що мало місце сприяння саме терористові,

тобто факт участі особи у терористичній діяльності

має бути встановлений у судовому засіданні й офор�

млений відповідним рішенням.

Закінченим злочин у цій формі є з моменту прий�

няття терористом певного майна (хоча б його части�

ни). При цьому для притягнення до відповідальності

за матеріальне сприяння потрібно не тільки, щоб

винна особа вчинила вказані дії з фінансування те�

роризму, зокрема передала кошти, цінні папери

тощо, а й суб'єкт терористичної діяльності їх обо�

в'язково прийняв. У випадку неотримання або відмо�

ви суб'єкта від отримання таких коштів із тих чи

інших причин, винна особа повинна відповідати лише

за замах на фінансування тероризму.

Матеріальне сприяння терористичної групи

(організації) полягає у передачі певного майна такій

групі чи організації. Майно може передаватись як по�

вністю, так і частинами. Форма передачі, може бути

як відкрита, так і завуальована (під виглядом вигра�

шу у лотереї, повернення боргу тощо). Майно може

передаватись як безпосередньо (передача майна

учасникам терористичного об'єднання, перерахуван�

ня коштів на їх рахунки тощо), так і опосередковано

(шляхом використання посередників, кур'єрів, про�

міжних банківських рахунків тощо).

У випадку вчинення злочину у формі матері�

ального забезпечення терористичної групи (ор�

ганізації),  він вважатиметься закінченим із мо�

менту прийняття представником відповідного уг�

руповання хоча б частини певного майна від вин�

ної особи.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується

прямим умислом і спеціальною метою — забезпечен�

ня існування терориста, терористичної групи (орган�

ізації) або забезпечення вчинення терористичного

злочину. При цьому винна особа усвідомлює су�

спільну небезпеку своїх дій, факт передачі майна те�

рористу, терористичній групі (організації) або те, що

відповідне майно буде спрямоване для організації,

підготовки або вчинення терористичного акту й

бажає забезпечити існування терориста, терористич�

ного угруповання або вчинення терористичного зло�

чину.

Кваліфікуючими ознаками злочину є: вчинення

повторно, із корисливих мотивів, за попередньою

змовою групою осіб, у великому розмірі, якщо вони

призвели до заподіяння значної майнової шкоди (ча�

стина 2); вчинені організованою групою, в особливо

великому розмірі, якщо вони призвели до інших тяж�

ких наслідків (частина 3).

Згідно з приміткою до ст. 258�5 Кримінальним

кодексом України фінансування тероризму виз�

нається вчиненим у великому розмірі, якщо розмір

матеріального забезпечення перевищує шість тисяч

НМДГ, в особливо великому — 18 тисяч НМДГ [12].

У ч. 4 ст. 258�5 Кримінального кодексу України

міститься заохочувальна норма. Особа, крім орган�

ізатора або керівника терористичної групи (органі�

зації), звільняється від кримінальної відповідаль�

ності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона

добровільно до притягнення до кримінальної відпо�

відальності повідомила про відповідну терористич�

ну діяльність або іншим чином сприяла її припинен�

ню або запобіганню злочину, який вона фінансува�

ла або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях

немає складу іншого злочину . [12].

Серед нормативно�правових актів, що регулюють

відносини у сфері протидії фінансуванню терориз�

му, одне з чільних місць займає Закон України "Про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) до�

ходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї

масового знищення" від 14 жовтня 2014 р. [13]. Цей

Закон ухвалено з метою забезпечення захисту прав

та законних інтересів громадян, суспільства і дер�

жави, забезпечення національної безпеки шляхом

визначення правового механізму протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля�

хом, фінансуванню тероризму та фінансуванню роз�

повсюдження зброї масового знищення, а також

формування загальнодержавної багатоджерельної

аналітичної бази даних для надання правоохорон�

ним органам України та іноземних держав можли�

вості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини,

пов'язані з відмиванням коштів та іншими незакон�

ними фінансовими операціями. Законом передбаче�

но умови та порядок "заморожування" активів

міжнародних терористичних угруповань і осіб, по�

в'язаних з провадженням терористичної діяльності,

а також конфіскації таких активів, що, на наш по�

гляд, дозволяє віднести ці заходи до переліку

найбільш ефективних засобів боротьби з міжнарод�

ним тероризмом.

Водночас положення зазначеного Закону потре�

бують уточнення щодо можливості зупинення фінан�

сових операцій організацій, визнаних терористични�

ми в Україні. Ця проблема виникла з огляду на транс�

формацію характеру терористичної загрози в Ук�

раїні, а також у зв'язку із неврегульованістю відпо�

відної процедури.

З точки зору загрози для національної безпеки

країни фінансування тероризму слід визначити як

мультизагрозу. Тобто практика фінансування теро�
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ризму одночасно може володіти багаторівневими ха�

рактеристиками, які негативно впливають на різні

елементи.

Фінансування тероризму може являти собою

зовнішню загрозу, пов'язану з діяльністю міжнарод�

них терористичних організацій на території визна�

ченої держави, або створювати зовнішні умови не�

гативного впливу на національну безпеку.

Також фінансування тероризму може виступи�

ти і внутрішньою загрозою, коли суб'єкти, що зна�

ходяться на території певної держави, вступили в

соціальний конфлікт, намагаються вирішити його,

залучаючи економічні методи для створення впли�

ву, наприклад, на політику в області міграції насе�

лення.

Говорячи про фінансування тероризму як загро�

зу національній безпеці, необхідно виділити таке:

злочини терористичної спрямованості створюють

специфічний економічний збиток, який відрізняєть�

ся від того, який наносять інші злочини, правопору�

шення або надзвичайні ситуації природного і техно�

генного характеру. Головні наслідки наступають у

постподійному щодо терористичного акту контексті,

коли відбувається, як правило, стрімке і масове про�

никнення страхітливого інформаційного потоку в

свідомість членів суспільства і настає відповідна по�

ведінкова реакція всіх суб'єктів і соціальних інсти�

тутів на нього. Фінансування тероризму як і економ�

ічна діяльність у значній мірі оперує психологічним

інструментарієм здійснення впливу на людей.

Стрімкий розвиток інформаційно�телекомуніка�

ційних технологій також сприяє можливості ефек�

тивно впливати на більшу кількість людей за допо�

могою досконалих злочинів терористичної спрямо�

ваності.

Відбитий в повідомленнях засобів масової

інформації, кожний теракт справляє враження, ніби

подібні напади будуть регулярно продовжуватися і

в  майбутньому.  В результаті місцеві жителі,

підприємці і туристи починають вважати місто (регі�

он, країну ...), де відбувся теракт, небезпечним для

нормальної життєдіяльності.

Чим критичніше залежність економіки країни або

постраждалих сфер діяльності від зовнішніх еконо�

мічних зв'язків або безальтернативних джерел по�

стачання ресурсами, тим сильніше порушується стан

захищеності економічних відносин. Подібні злочи�

ни негативно впливають на показники припливу інве�

стицій, кількості туристів, знижують обсяг споживан�

ня населення, бо викликають побоювання, пов'язані

з появою в місцях масового перебування людей, до

яких відносяться об'єкти публічної влади, транспор�

ту, культури, спорту, розваг, торгівлі, великі промис�

лово�технологічні об'єкти.

Також загрозою національній безпеці виступає

те, що значний обсяг коштів буде направлений не на

виробництво і соціальну підтримку населення, а на

забезпечення безпеки, мінімізацію і (або) ліквідацію

наслідків від скоєного діяння, а також на реаліза�

цію заходів, спрямованих на профілактику терориз�

му (склад правоохоронних органів і спеціальних

служб, їх фінансове і матеріально�технічне забезпе�

чення, впровадження засобів контролю, ідентифі�

кації, огляду, спостереження, виплати постражда�

лим, організаційно�управлінські, правові, соціально�

економічні, технологічні, інформаційні та інші захо�

ди).

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Отже, фінансування тероризму націлене на мате�

ріальне забезпечення проведення терористичного

акту, а він в свою чергу має на меті забезпечити за�

гибель людей, знищення матеріальних об'єктів і

цінностей, дезорганізацію функціонування суб'єктів

економічної діяльності, можливе забруднення на�

вколишнього середовища. І чим масштабнішим, стра�

хітливим, анормальним і неймовірним на першій

стадії злочину буде спосіб його вчинення та заподі�

яна шкоди, тим більше значущими будуть наслідки,

що впливають на стан національної безпеки країни

в цілому. При цьому опосередковано терористична

діяльність підриває національну безпеку, основи

організації економіки тієї чи іншої території, а також

вносить суттєві корективи в її функціонування, що,

в свою чергу, створює соціально�економічну базу

для подальшого самовідтворення практики терориз�

му. Також запускається ланцюгова реакція продуку�

вання наступних конфліктів (політичних, соціальних,

економічних, національних, релігійних та ін.), зрос�

тання психологічної нестійкості в суспільстві, а отже,

і непередбачуваного економічної поведінки.

Слід зазначити, що соціально негативне явище

тероризм як мультизагроза національній безпеці

одночасно чинить деструктивний вплив на багато

сфер життєдіяльності країни (політичну, еконо�

мічну, соціальну, освітню, екологічну, інформа�

ційну та ін.).

В якості заходів у держави для захисту від заг�

роз національній безпеці виступає синергія органі�

зації та залучення наявних ресурсів на протидію мак�

симально широкому спектру загроз національній

безпеці (тероризм, фінансування тероризму, екст�

ремізм, техногенні аварії та катастрофи, стихійні

лиха, незаконний обіг наркотиків, зброї, корупція)

шляхом оптимізації витрат на її забезпечення. Слід

розвивати економічні взаємовідносини, пов'язані зі

зниженням критичної уразливості економіки Украї�

ни від зовнішніх і внутрішніх загроз. При забезпе�

ченні безпеки економіки необхідно спиратися на

внутрішні ресурси, розвивати людський капітал

(якісну охорону здоров'я, освіту, житло, соціально�

культурне забезпечення, чисте довкілля), створюва�

ти національні фінансово�економічні інструменти

(наприклад, такі, як національна платіжна система),

зовнішньоекономічні суб'єкти, що працюють на взає�

мовигідній основі.

Всі зазначені положення могли б знайти відоб�

раження в Стратегії національної безпеки України,

яка буде враховувати можливість протидії фінансу�

ванню тероризму як одній із загроз національній

безпеці держави.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Технологічний процес вироблення державного

управлінського рішення (проекту, програми, політики)

є цілеспрямованим. Відповідно, цілеспрямованим є й ре�

зультат державного управління — політика, програма,

проект, рішення, нормативний або ненормативний пра�

вовий акт. Відповідно, це стосується розвитку держав�

но�управлінських систем управління ризиками виник�

нення надзвичайних ситуацій, що в нинішніх умовах є

особливо актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Системи державного управління ризиками виник�

нення надзвичайних ситуацій досліджувалися багатьма

УДК 350.78; 352
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МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ДЕРЖАВНОГО
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MODELING OF DEVELOPMENT OF SYSTEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF
EMERGENCIES' RISKS

У статті здійснено моделювання розвитку систем державного управління ризиками виникнення над�
звичайних ситуацій. Визначено принципи побудови моделей розвитку систем державного управлін�
ня ризиками виникнення надзвичайних ситуацій: принцип пропорційності державного управління;
принцип ритмічності державного управління; принцип паралельності державного управління; прин�
цип безперервності державного управління. Обрано, з урахуванням природи й особливостей виник�
нення та перебігу надзвичайних ситуацій, найбільш оптимальний метод моделювання розвитку сис�
тем державного управління виникненням надзвичайних ситуацій — математичне моделювання, в ос�
нові якого знаходиться процес установлення відповідності цьому реальному об'єкту деякого матема�
тичного об'єкта, що має назву математичної моделі. Виокремлено фактори, що впливають на
ймовірність результатів, висновків і рекомендацій моделі розвитку державного управління виникнен�
ням надзвичайних ситуацій: обгрунтовано адекватність моделі; вихідні дані; логічне співвідношення
висновків і рекомендацій з результатами дослідження моделі.

The modeling of development of systems of public administration of emergencies' risks is carried out in
the article. The following principles of creation of models of development of systems of public administration
of emergencies' risks are defined: by risks the principle of public administration proportionality; the principle
of public administration rhythm; the principle of public administration parallelism; the principle of public
administration continuity. The most optimum method of modeling of development of systems of public
administration of emergencies is chosen taking into account the nature, features and course of emergence.
This method is mathematical modeling and the main component of it is the process of identification of
compliance of some mathematical object to this real object. The following factors which influence the
probability of results, conclusions and recommendations of model of development of public administration
of emergencies, are allocated: the reasonable adequacy of model; the reasonable basic data; a logical
ratio of conclusions and recommendations with results of a model research.

Ключові слова: моделювання, розвиток, системи державного управління, ризики, виникнення надзви�

чайних ситуацій.

Key words: modeling, development, systems of public administration, risks, emergencies.

вченими, зокрема, такими: О.В. Барило [2], А.В. Бєлоу�

сов [3], М.Л. Долгий [4] та ін.

Проте питання побудови адекватних і достовірних

моделей управління ризиками настання та розвитку над�

звичайних ситуацій на державному рівні все ще потре�

бують подальшого дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є моделювання розвитку систем держав�

ного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій.

Досягнення поставленої мети потребує рішення низ�

ки відповідних завдань:

— визначити принципи побудови моделей розвитку

систем державного управління ризиками виникнення

надзвичайних ситуацій;
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— обрати найбільш оптимальний метод моделюван�

ня розвитку систем державного управління виникнен�

ням надзвичайних ситуацій;

— виокремити фактори, що впливають на ймовір�

ність результатів, висновків і рекомендацій моделі роз�

витку державного управління виникненням надзвичай�

них ситуацій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Так, державна програма як модель діяльності (на�

приклад, регіону, галузі тощо) у явному або в неявному

вигляді містить модель мети, модель ресурсів, модель

методів використання ресурсів і модель обмежень. У дер�

жавній програмі, як правило, міститься система реалізації

методів. Державна програма повинна містити в собі та�

кож модель системи оцінки її ефективності, а також мо�

дель координації перерахованих вище моделей на всіх

етапах її життєвого циклу. Для опису процесів системи�

суб'єкта, системи�об'єкта та системи�результату держав�

ного управління можна використовувати наведену мо�

дель процесу досягнення мети в якості однієї з загаль�

них моделюючих систем. Тоді до складу моделюючої

системи ввійдуть такі підсистеми, як система цілей управ�

ління, система ресурсів управління, система методів уп�

равління, система обмежень управління, система реалі�

зації методів управління, система оцінки ефективності

управління та система координації управління.

При цьому для побудови моделей розвитку систем

державного управління ризиками виникнення надзви�

чайних ситуацій необхідно дотримуватися таких прин�

ципів.

1. Принцип пропорційності державного управління

вимагає якісного розподілу та кількісної пропорційності

технологічних структур управління. Принцип пропорцій�

ності для структур державного управління наочно мож�

на виразити в такий спосіб: кількість державних служ�

бовців на операціях державної управлінської технології

повинно бути пропорційним трудомісткості операцій ви�

роблення державного управлінського рішення. Цей прин�

цип вимагає такої побудови структур системи державно�

го управління, що забезпечувала б проходження через

всі операції за певний відрізок часу однакової кількості

однотипних державних управлінських рішень.

2. Принцип ритмічності державного управління ви�

магає сталості й рівності витрат часу структурою дер�

жавного управління на вироблення кожного управлінсь�

кого рішення з деякого блоку однотипних державних

управлінських рішень. Для того, щоб забезпечити ви�

конання принципу ритмічності державного управління,

необхідно ідентичне повторення технологічною струк�

турою державного управління кожної операції за той

самий час при виробленні кожного нового управлінсь�

кого рішення з блоку однотипних рішень. При цьому

однотипні державні управлінські рішення можуть бути

отримані за рівні проміжки часу.

3. Принцип паралельності державного управління

вимагає одночасності здійснення управлінських опе�

рацій. У структурах системних технологій державного

управління необхідно знаходити й розподіляти між

різними державними службовцями операції, які можна

робити одночасно (паралельно). У результаті виника�

ють паралельні ланцюги (цикли).

4. Принцип безперервності державного управління

вимагає безперервності функціонування комплексу си�

стемних технологій державного управління. При побу�

дові комплексу системних технологій державного

управління необхідно застосовувати такі системні струк�

тури, які забезпечують мінімум очікування предмета

державної управлінської праці перед кожною наступ�

ною операцією комплексу системних технологій дер�

жавного управління [2; 4].

Враховуючи те, що моделювання визначає техно�

логію пізнання, воно дозволяє успішно пізнавати дій�

сність ризику настання та розвитку надзвичайних ситу�

ацій. Відповідно, наявність надзвичайної ситуації мож�

на характеризувати як ознаку неадекватної моделі роз�

витку суспільства й навколишньої дійсності.

Існує велика кількість різних видів моделювання,

починаючи від наочного, що відображає уявлення про

явища й процеси, що протікають  у реальних об'єктах у

вигляді наочної моделі, і закінчуючи фізичним, коли в

моделі зберігається природа явищ і процесів, що про�

тікають у реальному об'єкті дослідження.

Зокрема, моделювання може бути повним, непов�

ним та приблизним. Що стосується повного моделюван�

ня, то воно, у свою чергу, передбачає такі різновиди:

— детерміноване;

— статистичне;

— дискретне (зокрема, дискретно�безперервне);

— розумове (зокрема, наочне, символічне та мате�

матичне).

Відносно приблизного моделювання можна виділи�

ти такі його напрями:

— стохастичне;

— динамічне;

— безперервне;

— реальне (зокрема природне та фізичне).

Більш розгорнуто різновиди реального моделюван�

ня наведено у таблиці 1 [3].

В основі всіх видів моделювання лежить теорія по�

доби, яка затверджує, що абсолютна подоба може мати

місце лише при заміні одного об'єкта аналогічним іншим

об'єктом. При моделюванні абсолютна подоба не має

місця, відповідно, модель повинна досить добре відоб�

ражати функціонування об'єкта, що досліджується. У

цьому випадку говорять про адекватність моделі.

Враховуючи природу й особливості виникнення та

перебігу надзвичайних ситуацій, найбільш прийнятним

методом моделювання розвитку систем державного

управління у цьому контексті є математичне моделю�

вання — процес установлення відповідності даному ре�

альному об'єкту деякого математичного об'єкта, що

має назву математичної моделі. Для дослідження ха�

рактеристик процесу функціонування будь�якої систе�

ми математичними методами повинна бути обов'язко�

во проведена формалізація цього процесу, тобто по�

будована математична модель. Її дослідження дозво�

ляє отримати характеристики реального об'єкта, що

досліджується.

Під час створення систем, що використовують різні

методи моделювання у процесі свого функціонування,

до обраних методів пред'являються різні вимоги. Серед

ключових з них можна назвати гнучкість й інформацій�

ну повноту.
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Зокрема гнучкість системи моделювання має на

увазі можливість моделювання різних предметних об�

ластей за допомогою однакових моделей. Це досягаєть�

ся шляхом використання найбільш універсальних ме�

тодів. Інформаційна повнота — це можливість моделю�

вання максимальної кількості характеристик об'єктів

предметної області.

При цьому слід зазначити, що ймовірність резуль�

татів, висновків і рекомендацій будь�якого наукового

дослідження, що містить модель, окрема, моделі роз�

витку державного управління виникненням надзвичай�

них ситуацій, визначається трьома факторами:

— обгрунтованою адекватністю моделі;

— обгрунтованими вихідними даними;

— логічним співвідношенням висновків і рекомен�

дацій з результатами дослідження моделі.

Така структура досліджень й обгрунтування їхньої

ймовірності відповідають принципам системного підходу.

При цьому слід зазначити, що процес побудови мо�

дельного ряду повинен грунтуватися на наступних ха�

рактеристиках:

— адекватність;

— комплексність — ключовий параметр, що забез�

печує виконання всіх захисних функцій у межах єдиної

системи;

— інформаційна єдність — уніфікація способів подан�

ня об'єктів предметної області у всіх елементах системи;

— відкритість і можливість розвиватися — здатність

до зміни або розширення модельного ряду [1; 4].

Особливо актуальною при моделюванні є пробле�

ма адекватності моделі процесу, що моделюється. Адек�

ватність моделі можна оцінити, порівнюючи її з етало�

ном, або з результатами експерименту, що природно є

проблематичним. Тому запропоновано наступний кри�

терій адекватності: міра об'єктивної відповідності мо�

делі об'єкту, що досліджується, характеризується по�

внотою відбиття в моделі основних закономірностей

існування цього об'єкта.

Необхідно відзначити, що поняття адекватності істот�

но залежить від  класу моделей, що використовуються.

Це пов'язано з тим, що поняття "модель" має два змістов�

них рівні. У широкому сенсі модель включає описову,

формальну, алгоритмічну та програмну форми її реалі�

зації, а у вузькому — не містить алгоритм і програму.

Основна частина прикладних завдань, проблематич�

них з погляду побудови та використання імовірнісних

моделей, відноситься до системно складних об'єктів.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, за результатами проведення дослід�

ження було отримано наступні висновки.

1. Визначено принципи побудови моделей роз�

витку систем державного управління ризиками ви�

никнення надзвичайних ситуацій: принцип пропорц�

ійності державного управління; принцип ритмічності

державного управління; принцип паралельності дер�

жавного управління; принцип безперервності дер�

жавного управління.

2. Обрано, з урахуванням природи й особливос�

тей виникнення та перебігу надзвичайних ситуацій,

найбільш оптимальний метод моделювання розвит�

ку систем державного управління виникненням над�

звичайних ситуацій — математичне моделювання, в

основі якого знаходиться процес установлення

відповідності конкретному реальному об'єкту дея�

кого математичного об'єкта, що має назву матема�

тичної моделі.

3. Виокремлено фактори, що впливають на ймо�

вірність результатів, висновків і рекомендацій мо�

делі розвитку державного управління виникненням

надзвичайних ситуацій: обгрунтовано адекватність

моделі; вихідні дані; логічне співвідношення вис�

новків і рекомендацій з результатами дослідження

моделі.
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Напрям 
реального 

моделювання 
Різновиди 

Природне Науковий експеримент 
Виробничий експеримент 
Проведення комплексних випробувань 

Фізичне У реальному масштабі часу 
У нереальному масштабі часу 

Таблиця 1. Різновиди реального моделювання
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Досвід державного регулювання зовнішньоеконо�

мічних процесів в передових країнах світової економі�

ки в сфері міжнародної торгівлі, свідчить, що Світова

організація торгівлі є досить поширеною міжнародною

інституцією в якості одного з базових інструментів про�

сування своїх торговельних інтересів на міжнародній

арені. Тому дуже важливим для українських реалій дер�

жавного регулювання є питання про ефективність реа�

лізації національних торгових інтересів в рамках бага�

тосторонніх зовнішньополітичних та зовнішньоеконо�

мічних форматів, як�от СОТ. У сучасних умовах еконо�

мічна діяльність суб'єктів господарювання здійснюєть�

ся не тільки в рамках національних кордонів окремих

держав, а інтегрується в світові торгові потоки. Тому не�

здатність тієї чи іншої держави створити і підтримувати
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активно діючу систему регулювання зовнішньоеконо�

мічних торгових процесів означає, що вона може зали�

шитися економічно слабкою, і не матиме можливості

динамічно розвиватися та забезпечувати економічне

зростання і відповідно добробут свого населення. Взає�

мозв'язок міжнародних господарських відносин неми�

нуче переростає у взаємозв'язок господарських струк�

тур. Все більш помітну роль в цьому процесі відіграють

корпорації та національні уряди, які ведуть боротьбу за

торгові потоки в рамках міжнародних організацій, зок�

рема СОТ. Зростаюча роль і економічний потенціал СОТ

детермінує необхідність національних урядів активізу�

вати зовнішньоторговельні відносини як головний

інструмент відстоювання економічних інтересів. Наявні

теоретико�методологічні засади розроблення та функ�

ціонування механізмів державного регулювання зовні�
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шньоторгових процесів в умовах

інтеграції Україні в СОТ знаходять�

ся на стадії формування. Тому у под�

ібних умовах удосконалення дер�

жавної політики імплементації пра�

вил СОТ в Україні видається на�

зрілим і актуальним. Слід підкресли�

ти, що для розробки положень

щодо удосконалення державної

політики імплементації процедур

торгівлі СОТ перш за все слід уза�

гальнити існуючий стан реалізації

державної політики регулювання

міжнародної торгівлі в рамках СОТ.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню державного регу�

лювання зовнішньоторговельних

процесів у умовах інтеграції Украї�

ни в СОТ присвячено небагато нау�

кових публікацій вітчизняних вче�

них, зокрема, С.Г. Осики, А.С. Ле�

карь, Т.Ф. Гордєєвої, О.Ю. Сафоно�

вої та ін. Результати їх наукових по�

шуків становлять значну базу для

дослідження. Проте в сучасних умо�

вах розробка підходів до дослі�

дження державного регулювання

зовнішньоторговельних процесів у

умовах інтеграції України в СОТ має

значний інтерес та практичну

цінність для інтеграції України у

світову економічну спільноту

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є державне регу�

лювання зовнішньоторговельних

процесів в умовах інтеграції Украї�

ни в СОТ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Після вступу до СОТ Україна про�

довжує інтегруватися у світову торговельну систему як

засіб досягнення стійкого торгового та економічного

зростання. В останні роки Україна активізувала свою

роботу з торговельними партнерами, зокрема, шляхом

завершення переговорів про зону вільної торгівлі з Ка�

надою та перезавантаження торгових переговорів з Ізраї�

лем та Туреччиною. При участі у пільгових торговельних

угодах Україна дотримується відповідних положень СОТ,

включаючи Статтю XXIV ГАТТ 1994 та статтю V ГАТТ, і

забезпечує, положення інших Угод СОТ щодо прозо�

рості, повідомлення, консультацій та інших зобов'язань

щодо створення вільних торговельних зон. Україна на�

лежним чином подає всі повідомлення про свої зони

вільної торгівлі та митних союзів, а також про повідом�

лення про будь�які зміни в регулюванні, що вимагаються

Комітетом СОТ з регіональних торгових угод [4]. Проте

Україна успадкувала досить складну регуляторну інфра�

структуру СРСР. Стандарти ГОСТ були розроблені для

підтримки та зміцнення центральних директив з плану�

вання і в теперішніх умовах вони створюють перешкоди

для впровадження нових технологій. Тому український

уряд повинен запроваджувати нові регуляторні режими,

які відповідають стандартам провідних економік світу. Це

вимагає адміністративної реорганізації, нарощування

потенціалу підприємств та модернізації обладнання. Ви�

ходячи з досвіду фінансування подібних заходів в інших

країнах це буде дорівнювати кілька сотень мільйонів до�

ларів і це тільки стосується лише трьох напрямів СОТ:

TRIPS, TBT та SPS. Крім того, Україна має додаткові зо�

бов'язання щодо виконання митної реформи, лібералі�

зації торгівельних відносин та залучення інвестицій. За�

галом умови реалізації зобов'язань, що містяться в уго�

дах СОТ про спрощення процедур торгівлі представлено

на рисунку 1.

Рис. 1. Умови реалізації зобов'язань, що містяться в Угодах
СОТ про спрощення процедур торгівлі

Джерело: побудовано автором на основі [4].

Зобов'язання, що містяться в УСПТ, 
умовно поділяються за типами, які 

випливають з контексту кожного заходу: 

«Буде» («Shall») – зі змісту заходу не 
випливає додаткових умов та альтернатив 
для втілення в національну практику; 
«Може» («May») – зміст заходу або в 
цілому є альтернативою чомусь 
(переважно, національній практиці), не 
вказаному в УСПТ, або містить певний 
набір альтернатив, з яких належить 
здійснювати вибір; «Заохочується» 
(«Encouraged to») – зміст заходу 
формулюється як бажане для усіх 
підписантів УСПТ, але, ймовірно, поки 
що недосяжне для окремих підписантів; 
«Буде, якщо» («Shall subject to») – у змісті 
заходу містяться певні попередні умови 
(як правило, у формі «якщо доцільно», «за 
необхідності»), визнанням яких 
«активується» сам захід; «У відповідності 
з» («Consistent with») – допускається 
можливість відхилення від змісту заходу, 
якщо таке відхилення обумовлене 
національним законодавством або іншими 
міжнародними актами 

Умови реалізації зобов'язань, 
що містяться в УСПТ, 

поділяються за категоріями, які 
держава-член СОТ має 

визначати самостійно, виходячи 
зі своєї спроможності та 

можливостей: 

Категорія A – положення, які 
країна-член, що розвивається, або 
найменш розвинена країна-член 
визначає для виконання 
безпосередньо після набрання 
чинності цією Угодою або, у 
випадку найменш розвиненої 
країни-члена, протягом одного 
року з моменту набрання чинності 
Угодою. 

Категорія B – положення, які 
країна-член, що розвивається, або 
найменш розвинена країна-член 
визначає для застосування в певну 
дату після завершення перехідного 
періоду, що слідує за набранням 
чинності цією Угодою. 

Категорія C – положення, які 
країна-Член, що розвивається, або 
найменш розвинена країна-член 
визначає для застосування в певну 
дату після завершення перехідного 
періоду, що настає після набрання 
чинності цією Угодою, і потребує 
нарощування потенціалу для 
впровадження через надання 
допомоги та підтримки для 
нарощування потенціалу 

Положення, яке можуть займати 
країни-члени СОТ відносно цієї угоди: 

Перше – з моменту набуття чинності УСПТ: по заходах, нотифікованих за 
категорією А – відразу забезпечується стан відповідності законодавства і практики 
вимогам, викладеним у заходах; по заходах, нотифікованих за категоріями В, С – 
конкретизувати дати, починаючи з яких країна забезпечуватиме стан відповідності 
законодавства і практики вимогам, викладеним у заходах. 

Другий – після дати реалізації останнього (за часом) заходу, нотифікованого за 
категорією В чи С: по всіх заходах УСПТ забезпечується стан відповідності 
законодавства і практики вимогам, викладеним в заходах. Другий стан можна 
характеризувати як стан повної імплементації норм УСПТ у національне 
законодавство і практику 
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Слід підкреслити, що новітній стан державного ре�

гулювання зовнішньоекономічними процесами в сфері

міжнародної торгівлі в Україні залишається досить

фрагментарним. Проте досвід формування механізмів

державного регулювання зовнішньоекономічних про�

цесів у сфері міжнародної торгівлі в деяких країнах

свідчить, про високий рівень результативності такого

підходу. Наприклад, для системи державного регулю�

вання зовнішньоторговельною діяльністю США, торгі�

вельні відносини в рамках СОТ є пріоритетом. СОТ впли�

ває на торговельні бар'єри за кордоном і допомагає

США експортувати більше товарів і послуг в інші краї�

ни. Дослідження доводять, що в середньому, кожен

мільярд доларів експорту товарів і послуг призводить

до створення тисяч робочих місць в США. Завдяки но�

вим можливостям, створеними правилами СОТ, більше

третини сільськогосподарського виробництва в США

експортується. На частку сектора послуг, включаючи

роздрібну торгівлю, транспорт, буд�

івництво, страхування, фінанси, бух�

галтерський облік, рекламу, комп'ю�

терні послуги, туризм, інженерні та

екологічні послуги, припадає понад

60 відсотків економіки США. Відпо�

відно до даних СОТ, США має зовні�

шньоторговельний оборот в сфері

торгівлі послугами з обсягом більше

264 млрд дол. США в рік. Це

найбільш швидкозростаючий сектор

в світовій економіці, який забезпечує

найбільшу кількість нових робочих

місць [2].

У процесі систематизації пріори�

тетних питань у сфері імплементації

в Україні Угод СОТ щодо спрощення

процедур торгівлі та інтенсифікації

інструментів зовнішньоторговельних

відносин нами запропоновано реко�

мендації щодо конкретних статей

Угоди СОТ, які, на нашу думку, да�

дуть змогу розширити інструментарій

державного регулювання торговою

сферою.

По�перше, Міністерство еконо�

мічного розвитку і торгівлі та Дер�

жавна фіскальна служба, повинні

розробити перелік документів і

форм, які вимагають регуляторні

органи для міжнародних торгових

операцій, а також опис відповідних

документальних процедур. Це зав�

дання слід здійснити з урахуванням

положень статті 10.1 Угоди СОТ.

По�друге, Стаття 259 Митного ко�

дексу України передбачає обробку

документів до прибуття товарів, тому,

на нашу думку, існує потреба у вне�

сенні змін і доповнень до тексту кодек�

су. Крім того, повинні бути розроблені

та запроваджені процедури для забез�

печення обробки до прибуття для всіх

видів транспорту, а не тільки для

морського транспорту. Ця робота повинна охоплювати

огляд Постанови № 451 Кабінету Міністрів від 25 травня

2012 р. "Питання пропуску через державний кордон осіб,

автомобільних, водних, залізничних та повітряних транс�

портних засобів перевізників і товарів, що переміщують�

ся ними". Ця робота повинна також включати в себе ог�

ляд існуючих і пропонованих процедур обробки до при�

буття на предмет відповідності переглянутій Кіотській

конвенції, особливо щодо використовуваної термінології.

По�третє, наступна рекомендація стосується статті

7.4. угоди СОТ, яка присвячена управлінню ризиками [3].

Пропозиції полягають у забезпеченні більш швидкого

пропуску вантажів з низьким ступенем ризику. Таким чи�

ном, всі основні регуляторні органи повинні ввести в дію

свої системи управління ризиками (системи аналізу та

оцінки ризиків, профілювання ризиків тощо). На нашу

думку, було б важливо, щоб такі системи взаємодіяли

між собою. Також, на нашу думку, слід підкреслити не�

Джерело: [1; 3].

Рис. 2. Систематизація пріоритетних питань у сфері
імплементації в Україні Угоди СОТ щодо спрощення процедур
торгівлі та інтенсифікації інструментів економічної дипломатії

Необхідні законодавчі, інституційні, логістичні заходи 

Уряд України, зокрема, Міністерство економічного розвитку 
і торгівлі та Державна фіскальна служба, повинні розробити 
перелік документів і форм, які вимагають регуляторні органи 
для міжнародних торгових операцій, а також опис відповідних 
документальних процедур. Це завдання слід здійснити з 
урахуванням положень статті 10.1 Угоди 

Напрями 
спрощення 
процедур 
зовнішньо-
торгівельної 
політики  

Стаття 7.1 – Обробка документів до Прибуття товарів 

Існує необхідність перегляду чинного законодавства, в тому числі положень 
Митного кодексу України, запозичених з Законів України № 877-V від 5 квітня 
2007 р. «Про основні правила державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» з подальшими змінами та доповненнями, і Закону 
України № 2735-VI від 2 грудня 2010 р. «Про державний ринковий нагляд і 
контроль нехарчової продукції», з подальшими змінами та доповненнями, з 
метою повної імплементації митного пост-аудиту 

Стаття 7.5 – Митний пост-аудит 

Стаття 1.1 – 
Публікація 

Стаття 259 Митного кодексу України передбачає обробку документів до 
прибуття товарів. Можливо, існує потреба у внесенні змін і доповнень до 
тексту кодексу. Крім того, повинні бути розроблені та запроваджені 
процедури для забезпечення обробки до прибуття для всіх видів транспорту, а 
не тільки для морського транспорту. Ця робота повинна охоплювати огляд 
Постанови № 451 Кабінету Міністрів від 25 травня 2012 р. «Питання пропуску 
через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та 
повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються 
ними». Ця робота повинна також включати в себе огляд існуючих і 
пропонованих процедур обробки до прибуття на предмет відповідності 
Кіотській конвенції, особливо щодо використовуваної термінології 

Необхідно розглянути існуючі міжнародні стандарти та пов’язані з ними 
правові акти (як-от стандарти ЄЕК ООН, ВМО та ISO). Прикладом таких 
стандартів є База даних Всесвітньої митної організації. Необхідно зауважити, що 
ця База даних не лише включає в себе набори даних для різних митних процедур, 
але також інформацію, необхідну для інших регуляторних органів для 
транскордонного пропуску та оформлення товарів на кордоні. Імплементація 
регіональних стандартів (як-от стандарти Європейського союзу) була б корисною, 
якщо вони засновані на більш широких міжнародних/глобальних стандартах. 
Наприклад, Єдиний адміністративний документ ЄС базується на Ключі формату 
ООН (UNLK) і використовує міжнародні коди. Для імплементації міжнародних 
стандартів також буде корисним проведення аналізу бізнес-процесів 

Стаття 10.3 – Застосування міжнародних стандартів 



119

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

обхідність розширення міжвідомчого співробітництва та

координації стосовно профілювання й аналізу ризиків

та управління ризиками. Слід відзначити, оскільки про

статтю 7.4.4 було повідомлено Україною як про захід

категорії "А" і оскільки цей захід може бути імплемен�

товано тільки в зв'язку із імплементацією заходів ста�

тей 7.1.1, 7.1.2, імплементація статті 7.4 є проблемою,

яку треба розглядати невідкладно. Слід мати на увазі,

що Державна фіскальна служба вже використовує кри�

терії вибірковості, передбачені у підпункті 7.4.4 статті

7.4, в системі управління ризиками, яка застосовується

під час митного контролю товарів, транспортних за�

собів. При розробці та реалізації управління ризиками

(системи аналізу та оцінки ризиків, профілювання ри�

зиків) важливо забезпечити дотримання правил і стан�

дартів, що містяться в Кіотській конвенції. Одним з важ�

ливих завдань управління ризиками в Україні є не�

обхідність здійснювати ці процедури як на рівні цент�

ральних органів, так і в регіонах України.

По четверте, митний пост�аудит. На сьогодні існує

необхідність перегляду чинного законодавства, в тому

числі положень Митного кодексу України, запозичених

з Законів України № 877�V від 5 квітня 2007 р. "Про ос�

новні правила державного нагляду (контролю) у сфері

господарської діяльності", і Закону України № 2735�VI

від 2 грудня 2010 р. "Про державний ринковий нагляд і

контроль нехарчової продукції", з метою повної імпле�

ментації митного пост�аудиту.

По�п'яте, визначення та опублікування середнього

часу пропуску товарів. Аналіз статті 7.6 угоди СОТ, на

нашу думку, свідчить про необхідність впровадження

дослідження часу пропуску товарів за методологією

ВМО. Оскільки він рекомендується Угодою СОТ щодо

спрощення процедур торгівлі. Існує необхідність не тільки

фінансової підтримки, але також експертної допомоги у

розробці та здійсненні цього завдання, а також у навчанні

місцевих експертів, які б проводили такі дослідження. В

цілому систематизація пріоритетних питань в сфері імпле�

ментації в Україні Угоди СОТ щодо спрощення процедур

торгівлі та інтенсифікації інструментів зовнішньоторго�

вих відносин представлено на рисунку 2.

Отже, на сьогодні існують різні мотиви, за якими

держави трансформують політики зовнішньоторговель�

ної діяльності за вимогами Світової організації торгівлі,

бо на практичному рівні привабливість СОТ має кілька

вимірів. Перший вимір залучення СОТ полягає в тому,

що уряди можуть отримати полегшений доступ на міжна�

родні ринки для своїх товарів.

Багатостороння торговельна система особливо важ�

лива для невеликих країн, які мають обмежені можли�

вості щодо розвитку міжнародної торгівлі. Друга прак�

тична причина, те що національні уряди, можуть бути

зацікавлені в приєднанні до СОТ. Оскільки членство в

СОТ забезпечує потужні гарантії політичних напрямків

урядів. На відміну від односторонніх політичних діянь,

політичні реформи, підтримувані багатосторонніми

зобов'язаннями, більш надійні, зокрема, через страте�

гічну взаємодію між урядом і приватним сектором, що

робить угоду привабливою. Третя причина — позитив�

ний вплив членства в СОТ на внутрішню політику і інсти�

тути державного управління, що беруть участь в прове�

денні міжнародної торгівлі. Національні уряди, що при�

єднались до СОТ повинні ввести в дію ряд норм і інсти�

тутів, які підтримують лібералізацію ринків, підвищують

прозорість та сприяють верховенству закону, забезпе�

чення виконання контрактів та формування незалежної

судової системи. Роль СОТ в цьому процесі полягає в

сприянні впровадженню ефективних реформ не тільки

шляхом зміцнення довіри до торговельної політики уря�

ду, але і для сприяння впровадженню політики, засно�

ваної на передовій практиці [3]. Четверта причина, з якої

регламенти СОТ повинні стати імперативом для форму�

вання новітньої зовнішньоторговельної політики Украї�

ни, це безпека і прозорість доступу на міжнародні рин�

ки. П'ята причина пов'язана з механізмом вирішення

спорів СОТ через механізм врегулювання суперечок.

Таким чином, вищезазначені положення дають ви�

черпні аргументи щодо пріоритетів формування держав�

ної зовнішньоекономічної політики на основі викорис�

тання інструментів та досвіду Світової організації тор�

гівлі. Тому подальший розвиток цієї проблематики впро�

вадження у практику авторський положень має виключ�

ний інтерес та практичну цінність з огляду на новітні

трансформаційні процеси в підходах до державного

регулювання в цілому та зовнішньоторговельних про�

цесів, зокрема.
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апарату. Однак, слід зазначити, що не зважаючи на

вказані трансформації, існуюча в країні система дер�

жавного управління демонструє свою неефек�

тивність, внутрішню суперечливість, відірваність від
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громадян і, як результат, виступає однією з причин

стримування модернізаційних процесів та системних

перетворень в усіх сферах розвитку суспільства. До

основних причин незадовільного стану державного

управління Я. Радиш відносить: відсутність належ�

ної нормативно�правової бази з регулювання діяль�

ності органів державної влади, неефективність сис�

теми взаємодії органів державної влади на централь�

ному, регіональному та місцевому рівнях, недоско�

налість системи державної та муніципальної служ�

би, недотримання органами виконавчої влади та

місцевого самоврядування принципів відкритості і

прозорості [1].

Таким чином, виявлено проблему, сутність якої по�

лягає у тому, що існуючий стан системи державного

управління не задовольняє потреби широких верств на�

селення країни. Тому актуальним питанням наразі є по�

шук шляхів удосконалення системи державного управ�

ління та приведення її до стану, що забезпечить сталий

розвиток суспільства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемні питання, пов'язані з функціонуванням

системи державного управління на сучасному етапі роз�

витку держави і дотепер залишаються у колі уваги нау�

ковців.

В. Бакуменком досліджено наукові основи форму�

вання державно�управлінських рішень, запропоновано

загальні та проблемно�орієнтовані підходи й методи

вдосконалення їх формування [2], Н. Нижник виявлено

основні закономірності та форми правового регулюван�

ня державно�управлінських відносин та визначено шля�

хи підвищення їх ефективності [3], Р. Войтович прове�

дено концептуальний аналіз глобальної інтеграції, кон�

кретизовано рівні, форми та засоби модернізації дер�

жавного управління в зазначених умовах [4], А. Рачинсь�

ким запропоновано новий стратегічний підхід до розу�

міння сутності персоналу та організації процесу управ�

лінської діяльності, а також запроваджено оптимізаційні

технології стратегічного управління персоналом у сис�

темі органів державної влади [5].

Однак, зважаючи на окреслені вище проблеми в

системі державного управління, вважаємо за необхід�

не провести ретроспективний аналіз попередніх науко�

вих досліджень з означеної проблематики.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою статті є проведення аналізу наукових дос�

ліджень зарубіжних та вітчизняних науковців щодо

пошуку шляхів удосконалення державного управлін�

ня.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Привертають увагу результати наукових досліджень

з державного управління зарубіжних вчених.

Вирішенню проблем організаційного управління

в межах дослідження операцій присвячено працю

відомих американських вчених Р. Акофа та М. Са�

сиєні, які вважають, що особливістю процесу розвит�

ку прикладних наук, що використовуються у сфері

організаційного управління, є відсутність важливого

елемента — науки. Тому, на думку науковців, необх�

ідно чітко визначити сутність функції організаційно�

го управління. Рішення такого завдання і становить

зміст функції організаційного управління. При цьому

завдання керівника, вважають автори, полягає у тому,

щоб обрати оптимальну стратегію управління, що слу�

жить інтересам організації в цілому та є сутністю його

функцій [6].

Аналітик з питань бізнесу газети "The Times" Д. Дер�

лоу сутність прийняття рішення розглядає як прагнення

керівника вирішувати проблеми суспільства. Крім того,

Д. Дерлоу переконаний, що на прийняття рішення сут�

тєвий вплив здійснюють постійні зміни в обстановці, в

якій приймаються рішення. Однак, вважає Д. Дерлоу,

головною відмінністю середовища, в якому приймаєть�

ся рішення керівником, від того середовища, що про�

раховується математиком, є інтуїція керівника, що при�

таманна тільки йому та відрізняє його від математичної

моделі. Автор переконаний, що прийняття рішень — це

компетенція керівника, а інформаційні технології слу�

гують лише для забезпечення прийняття обгрунтовано�

го рішення керівником [7].

Наукові проблеми суспільних процесів в еко�

номічній, соціальній та інших сферах, де велике зна�

чення має інформаційний ресурс, розкрито у працях

Ю. Тихомирова. Наразі формування, зберігання, пере�

дача, аналіз, використання інформації стало основним

підгрунтям управління. Автор порушив проблему недо�

статності або надлишку інформації, що надходить до

органів управління, які приймають рішення, обгрунту�

вав необхідність визначення міри інформаційного забез�

печення дій органів управління [8].

На даний час, вважає автор, виникла нагальна

потреба в розробленні ефективної структури системи

управління, що включає визначення раціональної по�

слідовності прийняття комплексних рішень на основі

використання обробленого масиву інформації, упоряд�

кування зв'язків в системі управління та узгодження дій

органів управління і забезпечує виконання функцій та

завдань, покладених на неї [8].

Погоджуємося із думкою Ю. Тихомирова, який вва�

жає важливим завданням органів державної влади

інформаційне забезпечення їх діяльності. При цьому

автор виокремлює такі принципи роботи з інформацією,

а саме: об'єктивність і достовірність, своєчасності по�

дання, залежність завдань, функцій і повноважень

органів управління від обсягу і характеру інформації,

раціональне поєднання первинної і похідної інформації

[8].

Крім того, Ю. Тихомиров справедливо вважає,

що розбіжності та неузгодженості між процесами

обробки наявної інформації і прийняття рішень при�

зводять до накопичення невикористаної інформації,

створення дефіциту необхідної інформації, що при�

зводить до прийняття рішень на основі недостатнь�

ого обсягу корисної інформації, до їх необгрунто�

ваності внаслідок недоліків у процесі аналізу інфор�

мації, що надходить [8].

Зважаючи на твердження Ю. Тихомирова, зазна�

чимо, що саме високий рівень професійної підготовки
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персоналу органу управління має забезпечити подан�

ня керівнику достатньої, корисної та актуальної інфор�

мації для своєчасного прийняття обгрунтованого

рішення.

Проблему визначення ролі, змісту та сутності соці�

альної інформації у державному управлінні дослідив

Г. Атаманчук, який відмічає, що основу державного

управління складає інформація, що зібрана і система�

тизована у придатну для використання форму. Найваж�

ливішим в державному управлінні автор вважає вико�

ристання інформації, що безпосередньо необхідна для

формування і реалізації державних керуючих впливів

[9].

Відомо, що в надзвичайній ситуації посадові особи

органів державного управління вимушені діяти в умо�

вах часткової невизначеності інформації та високої ди�

наміки змін у процесах, що відбуваються. Але і тут, вва�

жає Г. Атаманчук, слід прагнути до отримання якомога

більшого обсягу достовірної первинної інформації,

зібраної на початковому етапі реагування на надзвичай�

ну ситуацію. У такому разі рішення й дії будуть більш

точними і адекватними ситуації. Автор виокремлює

основні вимоги до управлінської інформації, що за�

безпечують результативність управлінських рішень: ак�

туальність, достовірність, повнота, достатність, якість,

доступність, узгодженість, системність. При цьому він

зазначає, що повнота інформації забезпечує як аналіз

й оцінку обстановки, так і подальше прийняття обгрун�

тованого управлінського рішення, а її якість має бути

відображена в рішенні у вигляді механізму переведен�

ня управлінської ситуації з одного стану в інший, що

забезпечує її зрозумілість як для тих, хто приймає

рішення, так і для безпосередніх виконавців цих рішень

[9].

Вітчизняні науковці також внесли вагомий доробок

у дослідження проблем державного управління. В. Ба�

куменко, один із фундаторів науки державного управ�

ління, підвищення ефективності державного управлін�

ня пов'язує з удосконаленням існуючих і розробленням

нових методів і процедур прийняття й реалізації управ�

лінських рішень, застосуванням сучасних засобів їх

підтримки. Водночас автор проблему вдосконалення

підготовки й прийняття управлінських рішень виокрем�

лює як одну з найактуальніших. Головними ж її особли�

востями він вважає численність і неоднорідність управ�

лінських циклів, ситуацій, суб'єктів та об'єктів управ�

ління, різноманітність зв'язків між ними, неможливість

однозначного визначення критеріїв їх ефективності, а

також високу динаміку змін зазначених факторів у про�

цесах розвитку [2].

Результати наукових досліджень В. Бакуменка, на

нашу думку, наразі набувають великої ваги тому, що в

державі відбувається реформа державного управління,

передача значної частини функцій та повноважень

місцевим громадам. Автором застосовано комплексний

аналіз особливостей і досвіду управлінської діяльності

на різних рівнях управління, а також об'єктивно існую�

чих труднощів та найбільш поширених негативних явищ

в управлінській діяльності [2].

На етапі побудови нового громадянського сусп�

ільства виникла нагальна потреба у створенні нових

суспільних відносин у нашій державі, в радикально�

му перетворенні змісту діяльності державних органів

влади, функцій державного управління. Вирішенню

вказаної наукової проблеми присвячено численні на�

укові праці Н. Нижник. Автором встановлено основні

закономірності й форми правового регулювання дер�

жавно�управлінських відносин, розвиток концепту�

альних основ його вдосконалення, досліджено дина�

міку і визначено перспективи можливих шляхів підви�

щення ефективності правового регулювання відно�

син, а також доповнено і удосконалено правове за�

безпечення державно�управлінських відносин у су�

часних умовах [3].

Слід відмітити, що Н. Нижник використано новий

методологічний підхід при дослідженні державних

управлінських відносин як цілісної системи з виділен�

ням її елементів. Такий підхід, на нашу думку, сприяє

виявленню сутності цих відносин і реалізації їх право�

вих форм [3].

Концептуальний аналіз модернізації державного

управління в умовах глобальної інтеграції проведено

Р. Войтович. Автором розкрито методологічний зміст

модернізації, досліджено її вплив на умови взаємовід�

носин між державами, конкретизовано рівні, форми та

засоби модернізації державного управління. Визначе�

но, що однією з умов реалізації сучасної глобалізації є

модернізація, яка закономірно розглядається як інтер�

національний процес та один із варіантів позитивного

суспільного розвитку. Модернізація, на думку автора,

може привести сучасний транснаціональний світ до сут�

тєвих проблем, що можуть спровокувати небезпечний

конфлікт [4].

За таких умов вважаємо надзвичайно важливими та

справедливими твердження автора щодо необхідності

ідентичності кожної держави. Погоджуємося із виснов�

ками Р. Войтович, яка зазначає, що модернізація є вкрай

необхідною, оскільки передбачає наближення окремих

держав до найвищих стандартів розвитку, сприяє подо�

ланню певної нерівності, що спостерігається у розвит�

ку між державами [4].

Підтримуємо висновок Р. Войтович, що в державі

має бути створено державний інститут, який би забез�

печував ефективне здійснення процесу модернізації

суспільства та основних сфер його життєдіяльності.

Маємо думку, що цим інститутом може бути громадянсь�

ке суспільство, яке візьме на себе більше функцій та

повноважень щодо визначення доцільних форм і ме�

тодів співпраці з органами державної влади та держав�

ного устрою в країні.

Нині новою та малодослідженою сферою управ�

лінської науки є стратегічне управління персоналом в

органах державної влади України. А. Рачинський відзна�

чає, що вказана проблема особливо актуальна в межах

державно�управлінських відносин, що становить знач�

ну методологічну прогалину. При цьому автором виз�

начено, що на сьогодні стратегічні ініціативи з боку пер�

соналу належать до пріоритетних напрямів децентралі�

зації системи управління. Погоджуємося із висновком

А. Рачинського, який вважає важливим завданням оп�

тимізацію діяльності апарату державного управління в

цілому, і його окремих ланок зокрема. Саме тому, на

думку автора, новий стратегічний підхід до організації

процесу управлінської діяльності передбачає розроб�
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ку та запровадження оптимізаційних технологій стра�

тегічного управління персоналом у системі органів дер�

жавної влади [5].

Наразі, коли наша держава відстоює своє право

на суверенітет та територіальну цілісність, актуаль�

ного значення набувають питання національної без�

пеки. В. Богданович вважає, що для підвищення ефек�

тивності функціонування системи забезпечення націо�

нальної безпеки України в умовах дії різного роду

загроз необхідно вдосконалювати науково�методо�

логічний апарат та механізми інформаційно�моніто�

рингової системи національної безпеки. Автором ви�

явлено, що питання визначення індикаторів, інтег�

ральних показників та комплексних критеріїв оціню�

вання ефективності системи національної безпеки

залишаються досі актуальними. Тому в ході дослід�

жень ним розроблено концептуальну модель систе�

ми національної безпеки, формалізовано процеси її

функціонування в умовах дії внутрішніх та зовнішніх

загроз. Вказана модель дає можливість спрощення

складних завдань, що стоять перед системою націо�

нальної безпеки, та приведення їх до типових, які вже

можна вирішувати відомими експертними і статистич�

ними методами [10].

Крім того, проблему наукового обгрунтування

шляхів підвищення результативності та ефективності

функціонування системи державного управління на�

ціональною безпекою досліджує Г. Ситник. Автор

зазначає, що вказана проблема значно актуалізува�

лася після зростання рівня нових загроз національ�

ним інтересам України і міжнародній стабільності в

цілому [11].

При цьому Г. Ситник виокремлює два режими фун�

кціонування державного управління, а саме: за нор�

мальних або за надзвичайних умов, що певною мірою

допомагає зрозуміти суть проблемної ситуації, що ви�

никає внаслідок невідповідності існуючого і бажано�

го стану об'єкта управління. Поділяємо думку Г. Сит�

ника, який вважає, що сьогодні в Україні бракує сис�

темності та обгрунтованості прийняття державно�уп�

равлінських рішень, що вже призвело до значних

втрат її потенціалу. Фрагментарність, розбалансо�

ваність, внутрішні суперечливості, непослідовність

державно�управлінських рішень особливо проявля�

ються при розробці державної політики, законотвор�

чості, а також у практичній діяльності органів держав�

ного управління. Тому, вважає автор, є гостра не�

обхідність у розробленні механізмів та засобів підви�

щення ефективності державного управління націо�

нальною безпекою на основі вдосконалення управл�

інських технологій [11].

Цікавим виявився підхід автора до процесу прий�

няття управлінських рішень, в якому обгрунтовано

необхідність реалізації принципу багатоваріантності.

За зазначеним принципом прийняття рішення розг�

лядається як результат вибору із альтернативних

рішень найбільш раціонального, а також доведено

доцільність побудови моделі інформаційного меха�

нізму прийняття рішень. Вказаний механізм, на дум�

ку Г. Ситника, забезпечує регулювання інформацій�

ного обміну між суб'єктами та об'єктами державно�

го управління. Модель інформаційного механізму

процесу прийняття управлінських рішень є опрацю�

ванням інформації за певним алгоритмом, а саме

[11]:

отримання та аналіз інформації щодо її достовір�

ності та важливості;

оцінка достатності й придатності інформації;

формування адекватної реакції на вплив зовнішнь�

ого середовища;

вибір із можливих альтернатив управлінського

рішення (за допомогою обраного критерію оптималь�

ності) та його реалізація.

Важливо, що вказані етапи опрацювання інформації

взаємопов'язані, а кожний наступний зазнає впливу по�

переднього.

Послідовність операцій, передбачених моделлю

інформаційного механізму процесу прийняття управ�

лінських рішень з питань забезпечення національної

безпеки, утворюють ситуативну та концептуальну

складові моделі. Ситуативна частина моделі відпов�

ідає за прийняття та оцінку інформації, що надхо�

дить до суб'єктів державного управління і дозволяє

здійснити оцінку стану об'єкта управління. Концеп�

туальна частина моделі має за мету аналіз можли�

вих засобів і способів досягнення національних

цілей, окреслює можливі шляхи їх досягнення, фор�

мує критерій вибору оптимального рішення. Таким

чином, Г. Ситником доведено, що модель інформа�

ційного механізму процесу прийняття управлінських

рішень суб'єктами державного управління націо�

нальною безпекою відображає алгоритм опрацюван�

ня інформації, що надходить до вказаних суб'єктів

[11].

Слід зазначити, що прийняте обгрунтоване управ�

лінське рішення має бути реалізовано органами держав�

ного управління, що, на наш погляд, неможливо без

побудованої ефективної системи органів виконавчої

влади. Вирішення вказаного надзвичайно складного

завдання є актуальною науковою проблемою сьогоден�

ня, вважає В. Малиновський. При цьому автор зазначає,

що оптимальна модель системи органів публічної вла�

ди має забезпечити подальший суспільно�економічний

розвиток України, реалізацію планів щодо її європейсь�

кої інтеграції [12].

На основі аналізу етапів проведення адміністра�

тивного реформування в Україні В. Малиновський

дійшов до висновку, що реформуванню системи

органів виконавчої влади бракувало системності, по�

слідовності, наукового обгрунтування, а логіка її

проведення не була достатньо продуманою. Поді�

ляємо думку автора, що реформи зводились до пе�

рерозподілу владних повноважень, чергової кадро�

вої та структурної перестановки, що не призвело до

системних змін у формуванні оптимальної моделі ви�

конавчої влади. Як наслідок, вважає автор, штучність

і невідповідність структурної моделі виконавчої вла�

ди об'єктивно існуючим завданням ставала перешко�

дою у спроможності виконувати покладені на неї

функції [12].

У зв'язку із зазначеним вважаємо, що в діяльності

органів виконавчої влади важливу роль відіграє її інфор�

маційне забезпечення. В. Авер'янов стверджує, що на�

разі назріла потреба в забезпеченні функціональної
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визначеності інформаційних систем, їх сумісності між

собою та діяльністю державного апарату управління.

Автор відзначає зростання ролі інформації у соціаль�

них процесах. При цьому швидкість обробки інформації,

проникнення сучасних інформаційних технологій у всі

сфери суспільного життя, а також необхідність створен�

ня інформаційної системи управління є реаліями та ви�

могою сьогодення [13].

При організації інформаційної системи в органах

управління, вважає автор, необхідно враховувати ряд

вимог до інформації, реалізація яких забезпечує її ефек�

тивність, а саме: інформація має бути мінімальною, до�

статньою та необхідною, вірогідною та надійною, су�

часною й оперативною, зручною для машинної оброб�

ки (максимальна уніфікація носіїв інформації).

Цікавою виявилася авторська трактовка поняття

"інформаційна система управління". Він її розуміє як

організаційно оформлену сукупність інформаційних

потоків, документів, каналів зв'язку й технічних засобів,

що забезпечують взаємозв'язок між елементами систем

управління з метою її ефективного функціонування та

розвитку. При цьому В. Авер'янов характеризує інфор�

маційну систему управління певними параметрами, а

саме: обсягом інформації, величиною її потоків, пропус�

кною спроможністю каналів інформаційної системи,

своєчасністю її надходження та передачі, оперативні�

стю в інформаційній роботі. Заслуговує на увагу підхід

автора до визначення складових інформаційних систем

управління. На його думку, усі інформаційні системи

управління складаються з трьох частин, а саме [13]:

перша — це визначені накопичені обсяги інфор�

мації, що дають уявлення про управлінські операції та

процеси;

друга — технічні засоби зберігання, опрацювання,

пошуку інформації;

третя — система управління інформацією.

Важливим і корисним для сфери цивільного захис�

ту, на нашу думку, є підхід автора до змісту визначення

поняття "інформаційне забезпечення". Він його трактує

як процес створення, підтримки відповідних організа�

ційно�функціональних характеристик системи управлі�

ння. Таким чином, виявлено, що існують об'єктивні

причини для виділення двох значень поняття "інформа�

ційне забезпечення": як забезпечення системи управлі�

ння сукупністю інформації; як діяльність, що пов'язана

із засобами збирання, реєстрації, передачі, зберігання,

опрацювання та представлення інформації. Обидва зна�

чення поняття "інформаційного забезпечення", на нашу

думку, нерозривні. Отже, можна визнати, що "інфор�

маційне забезпечення системи управління" це поєднан�

ня всієї інформації, що в ній використовується, специ�

фічних засобів і методів її обробки, а також діяльності

фахівців з її ефективного використання [13].

ВИСНОВКИ
Виявлено, що наразі актуальним питанням є пошук

шляхів удосконалення системи державного управління.

Аналіз попередніх наукових досліджень дозволив

сформулювати основні напрями удосконалення систе�

ми державного управління, а саме:

визначення цілей функціонування системи управ�

ління та критеріїв оцінювання ступеня їх досягнення, що

забезпечує обрання стратегії управління, яка відповідає

інтересам системи управління в цілому;

розроблення механізму прийняття комплексних

рішень, основою якого мають бути створені масиви

інформації, упорядковані зв'язки в системі управлін�

ня та узгоджені дії всіх структур державного управлі�

ння;

забезпечення органів державного управління дос�

товірною, актуальною, достатньою, доступною та автен�

тичною інформацією для прийняття своєчасного, об�

грунтованого управлінського рішення;

застосування комплексного аналізу особливостей і

досвіду управлінської діяльності, моделей управлінсь�

кого процесу та діяльності на основі системного взає�

мозв'язку теорії і практики;

удосконалення правового забезпечення державних

управлінських відносин як цілісної системи;

створення державного інституту, який би забезпе�

чував ефективне здійснення процесу модернізації су�

спільства та основних сфер його життєдіяльності;

розробка нової моделі взаємовідносин суспільства

та держави, що породжує в остаточному підсумку нову

модель системи державного управління;

запровадження нової технології стратегічного

управління персоналом в органах державної влади, що

сприятиме розширенню його самостійності в процесі

реалізації покладених на нього повноважень;

оптимізація діяльності апарату державного управл�

іння в цілому і його окремих ланок, що відповідають за

формування й виконання поставлених перед організа�

цією завдань, зокрема;

удосконалення науково�методологічного апарату та

механізмів інформаційно�моніторингової системи для

підвищення ефективності функціонування системи за�

безпечення національної безпеки;

запровадження моделі інформаційного механізму

процесу прийняття управлінських рішень з питань забез�

печення національної безпеки на основі визначеного

алгоритму її опрацювання;

формування оптимальної моделі виконавчої влади,

спроможної адекватно реагувати на сучасні виклики і

загрози;

розроблення інформаційної системи в органах

управління для підтримки відповідних організаційних

та функціональних характеристик системи управлін�

ня.

Однак виявлено недостатньо досліджену наукову

проблему, що пов'язана зі створенням системи інфор�

маційно�аналітичного забезпечення державного управ�

ління в цілому, і у сфері цивільного захисту зокрема, а

також удосконаленням механізмів державного управ�

ління, що забезпечують її функціонування.

Подальшим напрямом наукових досліджень за цією

проблематикою вбачається у проведенні аналізу попе�

редніх наукових досліджень проблем державного уп�

равління у сфері цивільного захисту та пошуку шляхів

його удосконалення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За фактичними оцінками Національної академії наук,

реальна вартість природного капіталу України досягає

320—380 трильйонів доларів, з них 83—88% припадає на

природно�ресурсні багатства. Це означає, що питома час�

тка на кожного громадянина держави становить близько

2 млн доларів вартості природного капіталу. Це дуже ви�

сокий показник. Оскільки Україна прагне інтегруватися в

Європейський економічний простір, то політико�правові,

організаційні та екологічні заходи зі збереження, викори�

стання й відтворення природного капіталу, повинні орієн�

туватися на вимоги країн�членів Європейського Союзу.

Україна, ще з 1995 р. є членом Ради Європи і підтримує

заходи, які задовольняють екологічну спрямованість роз�

витку. Ще з 1998 р. в Україні створено Національне агент�

ство з реконструкції і європейської інтеграції, з яким

співпрацюють усі основні міністерства. Указом Президен�

та України від 11.06. 1998 р. № 615 (зі змінами внесеними

Указами від 12.04.2000 р. № 587 та від 11.01.2001 р. № 8)

прийнята Стратегія інтеграції України до Європейського

Союзу, у якій визначено основні положення зовнішньопо�
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ADAPTATION OF LEGISLATION OF THE STATE STRATEGY FORMATION OF DEVELOPMENT
OF NATURAL CAPITAL OF UKRAINE IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE
EUROPEAN UNION

Адаптація законодавства України у сфері державного управління до Європейських нормативів щодо
збереження природного капіталу стало важливим питанням сьогодні, у період розвитку інтеграцій�
них процесів. У статті розглянуто аспекти узгодження основних національних нормативно�законодав�
чих актів у галузі збереження природного капіталу із європейськими. Значну увагу відведено лісовим
ресурсам України. Запропоновано шляхи усунення недоліків, прогалин, суперечностей у законо�
давстві. Проаналізовано основні європейські законодавчі акти та на цій основі визначено нові євро�
пейські тенденції удосконалення української системи управління збереженням природного капіта�
лу, обгрунтовано необхідність проведення змін у кадровій політиці.

Adaptation of Ukraine's Public Administration legislation to the European norms for natural capital
conservation has become an important issue today, during the development of integration processes. This
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літичної стратегії щодо інтеграції України в Європейський

правовий простір, мету та етапи правової адаптації. Тому

сьогодні особливо актуальним залишається питання гар�

монізації законодавства України щодо збереження і роз�

витку природного капіталу із європейським [1—5].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання вивчення можливостей і перспектив гармоні�

зації європейського законодавства із національним висві�

тлювалося у працях вітчизняних і зарубіжних науковців,

зокрема О. Веклич, В. Шевчука, Ю. Стадницького, Л.

Гринів, Т. Галушкіної, В. Коваля, Б. Данилишина, А. Со�

хнича, М. Хвесика та ін. Ґрунтовні дослідження природно�

го капіталу в системі формування екологічно збалансова�

ної економіки стали об'єктом вивчення зарубіжних та ук�

раїнських учених. Нові підходи до збереження природно�

го капіталу в умовах формування екологічно збалансова�

ного розвитку економіки сформували такі відомі вчені, як

Г. Дейлі, Дж. Кобб, Р. Костанза, С. Ель Серафі, Я. Тінбер�

ген, Р. Хьютинг та ін. Проте саме у галузі збереження і

розвитку природного капіталу цьому питанню достатньої
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уваги не приділялося. Все це зумовило предмет даного
дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити процес гармонізації законодавства Євро�

пейського Союзу щодо збереження й розвитку природно�

го капіталу із національним, оцінити перспективи та мож�
ливості для України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для України основним напрямом розвитку й удоскона�

лення законодавчої бази є її гармонізація з європейською,

яка визначена на Копенгагенському саміті Європейської Ради

у червні 1993 р. У даній роботі проведено узагальнення ос�

новних нормативно�правових актів, що регулюють формуван�
ня стратегії розвитку природного капіталу між Україною й

Європейським Союзом, що наведено на рисунку 1. Законом
України від 21.11.2002 р. № 228�IV прийнята Концепція За�

гальнодержавної програми адаптації законодавства Украї�
ни до законодавства Європейського Союзу. Це поетапне

прийняття та впровадження нормативно�правових актів Ук�
раїни, розроблених з урахування законодавства ЄС. Понят�

тя "природний капітал" як економічна категорія введене в на�

уковий обіг порівняно недавно, у 80�ті роки ХХ ст.

Рис. 1. Гармонізація основних нормативноGправових актів, що регулюють формування стратегії
розвитку природного капіталу між Україною й Європейським Союзом

Джерело: власна розробка автора.
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До цього часу використовували такі терміни, як "при�

родне довкілля", "природні ресурси" та "природно�ресур�

сний потенціал". Необхідність вживання категорії "природ�

ний капітал" була викликана потребою розмежування аг�

регатів, що характеризують запаси і потоки в економіці.

На сьогодні у Єропейському Союзі управління довкіл�

лям та інтеграція екологічної політики формується відпов�

ідно до таких основних документів:

— Директива Європейського Парламенту та Ради

2003/4/ЄС від 28.01.2003 про доступ громадськості до

інформації про навколишнє природне середовище та про

скасування Директиви Ради 90/313/ЄЕС.

— Директива Європейського Парламенту та Ради

2003/35/ЄС від 26.05.2003 про участь громадськості у

розробці деяких планів та програм, пов'язаних з навко�

лишнім природним середовищем, і внесення змін до Ди�

ректив Ради 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС щодо участі гро�

мадськості та доступу до правосуддя.

— Директива Європейського Парламенту та Ради 2011/

92/ЄС від 13.12.2011 про оцінку впливу окремих державних

і приватних проектів на навколишнє середовище (Директива

доповнена Директивою 2014/52/ЄС від 16.04.2014).

— Директива Європейського Парламенту і Ради 2008/

50/ЄС від 21.05.2008 про якість атмосферного повітря та

чистіше повітря для Європи.

—  Директива 2004/107/ЄС про обмеження викидів

летючих органічних сполук шляхом використання орга�

нічних розчинників у певних фарбах і лаках та продукції

полірування транспортних засобів та внесення змін і до�

повнень до Директиви 1999/13/ЄС.

— Директива Європейського Парламенту і Ради 2004/42/

ЄС від 21.04.2004 про обмеження викидів летючих органічних

сполук за рахунок використання органічних розчинників у де�

яких фарбах і лаках та продукції для транспортних засобів та

внесення змін і доповнень до Директиви 1999/13/ЄС.

—  Директива Ради 98/70/ЄС від 21.05.1998 щодо
якості бензину та дизельного палива та внесення змін до

Директиви Ради 93/12/ЄС.

— Директива Європейського Парламенту та Ради

2008/98/ЄС від 19.11.2008 про відходи та скасування

окремих Директив.

—  Директива Ради 1999/31/ЄС від 26.04.1999 про

захоронення відходів зі змінами і доповненнями, внесени�

ми Регламентом (ЄС) 1882/2003.

— Директива Європейського Парламенту та Ради

2006/21/ЄС від 15.03.2006 про управління відходами ви�

добувних підприємств, та якою вносяться зміни до Дирек�

тиви 2004/35/ЄС.

— Директива Європейського Парламенту і Ради 2000/

60/ЄС від 23.10.2000 про встановлення рамок діяльності

Співтовариства в галузі водної політики.

—  Директива Європейського Парламенту та Ради

2007/60/ЄС від 23.10.2007 про оцінку і управління ризи�

ками затоплення.

—  Директива Ради 91/271/ЄЕС від 21.05.1991 про

очистку міських стічних вод.

—  Директива Ради 98/83/ЄС від 03.11.1998 про

якість води, призначеної для споживання людиною.

—  Директива Ради 91/676/ЄЕС від 12.12.1991 сто�

совно охорони вод від забруднення, спричиненого нітра�

тами з сільськогосподарських джерел.

— Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/

147/ЄС від 30.10.2009 про збереження диких птахів.

— Директива Ради 92/43/ЄЕС від 21.05.1992 про охо�

рону природних середовищ існування та дикої флори і фауни.

— Директива Європейського Парламенту і Ради 2010/

75/ЄС від 24.11.2010 про промислові викиди (інтегроване

запобігання та контроль забруднення).

— Директива Європейського Парламенту та Ради

2003/87/ЄС від 13.10.2003 щодо заснування схеми для

зменшення викидів в атмосферу парникових газів, торгу�

ючи в межах Співтовариства та про внесення змін до Ди�

рективи Ради 96/61/ЄС.

—  Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС №

842/2006 від 17.05.2006 про деякі фторовані парникові гази.

—  Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС

№ 2037/2000 від 29.06.2000 про речовини, які руйнують

озоновий шар.

— Директива Європейського Парламенту та Ради

2001/18/ЄС від 16.12.2002 про навмисний випуск у навко�

лишнє середовище генетично�модифікованих організмів,

та яка скасовує Директиву Ради 90/220/ЄЕС.

—  Регламент Європейського Парламенту і Ради №

1946/2003 від 15.07.2003 про транскордонні перевезен�

ня генетично модифікованих організмів.

—  Директива Європейського Парламенту та Ради

2009/41/ЄС від 06.05.2009 про обмежене використання

генетично модифікованих мікроорганізмів (ГМО) [8].

У дослідженні здійснено аналіз категорії "природний

капітал", що є сукупністю наземних екологічних систем

(екосистем), вихідним капітальним активом (запасом при�

родних ресурсів). Проте окремі дослідники й дотепер по�

лемізують з приводу доцільності вживання самого термі�

на "природний капітал", коли природны ресурси втягують�

ся в господарський оборот (потік ресурсів, похідний ак�

тив) і нарівні з іншими активами (традиційним фізичним

капіталом) беруть вже безпосередню участь у виробництві.

Отже, природний капітал, по суті, є первинним ка�

пітальним активом, що бере участь у створенні життєвих

благ. Іншими словами, природний капітал — це економічна

категорія, що позначає мінеральні, рослинні і тваринні скла�

дові біосфери, які розглядаються як засоби виробництва

кисню, фільтрації води, захисту від ерозії та інших складо�

вих екосистеми. Природний капітал — запаси, що склада�

ються з життєпідтримуючих систем (систем життєзабезпе�

чення), біорізноманіття, відновлюваних і невідновних ре�

сурсів, використовуваних людиною або таких, що представ�

ляють для неї інтерес. Природний капітал, або природне

багатство — включає запаси природних активів, таких як

грунт і ліси, тваринний світ і водні ресурси. біологічні види,

ландшафт, зволожені землі. Іноді кажуть про включення в

це поняття асиміляційної ємності екосистем, урахування

ефекту біогеохімічних циклів і енергетичних потоків. Сюди

пропонуэться включати екосистемні послуги природи.

У економіці природний капітал розглядається як актив

з потенціалом збільшення продуктивності і благополуччя

людей. Наприклад, цінність природного ресурсу як еконо�

мічного активу залежить від величини доходу або благопо�

луччя, який він може принести. Продуктивність антропоген�

ного (створеного людиною) капіталу дедалі більше обме�

жується скороченням розмірів природного капіталу [1—6].

Прихильники концепції природного капіталу (у тому

числі представники "зеленої економіки") вважають термін

"природний капітал" точнішим, оскільки, наприклад, якість

земельних угідь можна покращити або погіршити, подібно

якості штучного (виробленого людьми) капіталу. Серед

авторів, що використовують термін: Х. Делі, Р. Костанца,

П. Хоук та ін.

Концепція природного капіталу істотно вплинула на су�

часну практику розрахунку макроекономічних показників.

Світовий банк нині враховує при їхньому аналізі обсяги ви�

добутку природних ресурсів та екологічної шкоди, викли�

каної викидами вуглекислого газу (парниковий ефект).

Необхідно звернути увагу на те, що певну зовнішню

подібність природного капіталу з традиційним, акцентую�

чи на необхідності їхнього розмежування. Природний ка�
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пітал, утворений внаслідок самоорганізуючих процесів у

природі, бере не лише участь у здійсненні виробничої

функції як традиційний капітал, а й забезпечує функціону�

вання обмінних механізмів у біосфері, тобто виконує еко�

логічну функцію. Тому проблема побудови стратегії гос�

подарювання, яке сприяло б максимальному збереженню

цієї функції природного капіталу, є особливо актуальною.

Наслідком посилення в часі такого впливу є сучасна гло�

бальна екологічна криза, яка знижує здатність біосфери до

саморегуляції. Скорочення можливостей саморегуляції біос�

фери призводить до руйнування наземних екосистем, зни�

ження їх біологічної продуктивності. Це, відповідно, деста�

білізує економіку, дає поштовх інфляції. Тому потрібно про�

довжувати пошук шляхів гармонізації природи та економіки.

Природне довкілля є не лише природним середовищем

проживання людини, а й природним капіталом, що надає

людині безліч ресурсів та послуг. Людська цивілізація пере�

ходить від ери, в якій обмежуючим фактором розвитку був

капітал, створений людиною, до ери, в якій таким дефіцит�

ним чинником стає природний капітал. Логіка ефективних

управлінських дій за таких умов вимагає максимального

підвищення продуктивності використання природного капі�

талу та постійного нарощування інвестицій у збільшення його

відновлювальної частини. Ядром відновлювального природ�

ного капіталу будь�якої нації є її природно�заповідний фонд.

Питання охорони природного довкілля, зокрема при�

родно�заповідного фонду, треба також розглядати як один

із пріоритетів європейської та євроатлантичної інтеграції

України. Вимоги щодо вступу до Європейського Союзу

передбачають впровадження впродовж нетривалого пере�

хідного періоду стратегії сталого (екологічно збалансова�

ного) розвитку не лише на рівні документів, а й її реаліза�

цію на практиці. Адаптація до принципів екологічної пол�

ітики ЄС виявилася одним із найскладніших завдань для

10 посткомуністичних країн — нових членів ЄС. Саме тому

науковий і практичний інтерес становить питання адаптації

національного законодавства у сфері формування стра�

тегії розвитку природного капіталу до європейської.

Всесвітній фонд дикої природи (WWF) працює в на�

прямі адаптації українського законодавство до норм євро�

пейського права в галузі охорони навколишнього природ�

ного середовища. Відповідний Меморандум про взаємо�

розуміння між Дунайсько�Карпатською програмою Все�

світнього фонду природи підписав Міністр екології та при�

родних ресурсів. Особливу увагу в співпраці приділяється

двом директивам ЄС щодо збереження оселищ та збере�

ження птахів. Планується, що спільну учать у цьому про�

цесі візьмуть і представники міністерств екології країн, що

також підписали Угоду про асоціацію з ЄС — Молдови та

Грузії. У рамках впровадження Меморандуму буде вико�

нано заходи зі збереження водно�болотних екосистем. З

підписанням Меморандуму активізується співпраця

Міністерства та Всесвітнього фонду дикої природи, істо�

рія якого нараховує більше двох десятиліть.

Основи для співпраці між Україною і Європейським

Союзом у сфері охорони довкілля було закладено ще в

1994 р. відповідно до Угоди про партнерство і співробіт�

ництво між ЄС та його державами�членами і Україною.

Необхідність тісної співпраці з європейською спільнотою

у сфері охорони навколишнього середовища обумовлена

не тільки визначеними нею екологічними імперативами її

стратегії, але й потребами самої України у подоланні того

стану, який можна охарактеризувати як кризовий, що фор�

мувався впродовж тривалого періоду через нехтування

об'єктивними законами розвитку й відтворення її природ�

но�ресурсного комплексу. У 2012 році була парафована

Угода про асоціацію між Україною та ЄС, а наприкінці

2012 року оприлюднено проект Угоди. Важливим елемен�

том співпраці у сфері охорони довкілля, як і в багатьох

інших сферах співпраці, що визначаються Угодою, є по�

ступове наближення законодавства України до політики

та законодавства ЄС. Окремим додатком до Угоди визна�

чаються конкретні директиви, що їх потрібно адаптувати,

а також встановлюються часові рамки. Такі зобов'язання

України є дуже важливими з огляду на необхідність набли�

ження до норм та стандартів ЄС. Велика увага питанню дот�

римання існуючого екологічного законодавства та багато�

сторонніх екологічних угод приділяється в контексті ство�

рення зони вільної торгівлі. Перші кроки в напрямі адап�

тації у сфері охорони довкілля були зроблені в грудні 2012

року, коли Мінприроди затвердило "Базовий план адап�

тації екологічного законодавства України до законодав�

ства Європейського Союзу" (Базовий план апроксимації,

Наказ № 659). Базовий план передбачає перелік директив

ЄС у сфері охорони довкілля, до яких повинно адаптува�

тися українське законодавство.

Підтримка ЄС відіграла в свій час роль "каталізатора" в

процесі розроблення Стратегії державної екологічної пол�

ітики і з погляду термінів розробки, і з погляду змісту доку�

мента. Вона якісно відрізняється від попередніх подібних

документів, оскільки містить сучасні принципи, реалістич�

ний підхід, чітку пріоритезацію цілей і завдань, механізми

моніторингу та оцінки, а також індикатори ефективності її

реалізації. ЄС співпрацює і з іншими міжнародними органі�

заціями у природоохоронній сфері. Зокрема 21 березня

1994 року набрала чинності Рамкова Конвенція Організації

Об'єднаних Націй про зміну клімату, яку підписали 154 дер�

жави і Європейська Спільнота. Загальна мета конвенції по�

лягала у стабілізації концентрацій в атмосфері всіх парни�

кових газів, не лише двоокису вуглецю. Конвенція закріп�

лює низку провідних принципів, що стосуються справедли�

вості, "спільних, але диференційованих відповідальностей"

держав, запобіжних заходів, особливих потреб і обставин

щодо країн, які розвиваються, сталого розвитку та міжна�

родної торгівлі. Але через опір Сполучених Штатів Амери�

ки та країн ОПЕК Конвенція не встановила чітких кількісних

обмежень викидів парникових газів на будь�якому рівні.

Європейська Спільнота виступила із заявою, в якій відзна�

чила, що її мета� стабілізувати концентрацію двоокису вуг�

лецю на рівні 1990 року в межах Спільноти [1—8].

На сьогодні, у процесі економічного формування дієвої

системи використання й відтворення природного капіталу,

важливо підсилити роль контрольних інструментів: еколо�

гічного обліку й екологічного аудиту. Екологічний облік і

аудит застосовуються з метою контролю за діяльністю при�

родокористувачів та стимулювання дотримання ними еко�

логічних стандартів і вимог. Застосування цих інструментів

системи екологічного менеджменту прискорює процеси

ліквідації екологічних наслідків деструктивної діяльності,

зменшення загальної кількості екологічних правопорушень

та збереження природного потенціалу. Ефективність про�

грам екологічного аудиту можна підвищувати шляхом за�

лучення права добровільного усунення екологічних пору�

шень. Дані екологічного обліку й адиту необхідні для функ�

ціонування окремих економічних інструментів. Зокрема для

розрахунку рентних та інших видів платежів за використан�

ня природних ресурсів, врахування екосистем них функцій

природного капіталу у валових національних рахунках і т.д.

Згідно з методикою, розробленою Світовим банком

наприкінці ХХ ст. для визначення індикаторів сталого роз�

витку [2; 4; 7], природний капітал поруч з виробленим,

людським та соціальним капіталом включається до скла�

ду національного багатства країни, а також вважається

одним з факторів економічного зростання країни та доб�

робуту її населення [6]. За діючою методикою до складу

національного багатства включаються економічні активи
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(у яких є власник), що оцінені за ринковими цінами на мо�

мент їх включення до розрахунку та приносять економічні

вигоди

Держави�члени повинні вжити заходів, щоб визначити

такі шляхи та прийняти коригуючі заходи, а саме створити

системи раннього попередження та швидкого реагування,

створення ефективної системи управління, перехід до

більш узгодженого та превентивного підходу, підвищення

ефективності та зниження витрат, які пов'язані з екологіч�

ною шкодою. Регламент із запобігання та управління інва�

зійними чужорідними видами спирається на Дорожню кар�

ту з ефективності ресурсів ЄС та Стратегію з біорізноман�

іття ЄС до 2020 року.

ВИСНОВКИ
Відповідно до європейського напряму розвитку, Украї�

на має гармонізувати законодавство щодо збереження

природного капіталу, сформувати ефективну стратегію

його розвитку враховуючи сучасні вимоги ЄС та відповід�

но до директив і регламентів. Однак реальний стан утри�

мання й розвитку природного капіталу в Україні нині вик�

ликає велике занепокоєння, оскільки владна діяльність в

цій сфері суттєво ослабла і є недостатньо ефективною че�

рез залишковий принцип держбюджетного фінансування.

Це призвело до відсутності стратегічного бачення розвит�

ку національної системи збереження природного капіта�

лу, недоліків у системі управління територіями та об'єкта�

ми природно�заповідного фонду, відвертих зловживань,

пов'язаних з землевідведенням й нехтуванням чинного при�

родоохоронного законодавства.

Завдання інтеграції України у систему міжнародної

екологічної безпеки, посилення вимог законодавства в

сфері охорони навколишнього природного середовища

висуває на перший план розвиток нових напрямів у сфері

природокористування: проведення ефективної екологічної

політики, спрямованої на збереження й відтворення при�
родних ресурсів, екологізацію податкової системи, розвит�

ку ринкових інструментів (прав, квот, грантів), створення

системи екологічного страхування складових природного

капіталу. Адаптації до європейських вимог підлягає й на�

ціональна система категорій природоохоронних територій.

Після запровадження запропонованих змін у національній

системі збереження природного капіталу, з'явиться

підгрунтя до гармонізації законодавства з ЄС, формуван�

ня стратегії збереження природного капіталу на довгост�

роковий період (до 2030 року), що відповідатиме міжна�

родним європейським стандартам. Таким чином, збере�

ження та розвиток, а також відтворення природного капі�

талу України, зокрема біотичного й ландшафтного різно�

маніття, формування національної екомережі та її інтег�

рація до Всеєвропейської екомережі, є вкрай актуальним

завданням державної політики.

Література:

1. Handbook on the Implementation of EC Environmental

Legislation. — December. — 2003.

2. Навколишнє середовище: нові дії ЄС для захисту

біорізноманіття від проблемних інвазійних видів // http:/

/darg.gov.ua/_navkolishnje_seredovishche_0_0_0_�

1359_1.html

3. Щодо затвердження Базового плану адаптації еко�

логічного законодавства України до законодавства Євро�

пейського Союзу (Базовий план апроксимації). Наказ від

17.12.2012 №659 [Електронний ресурс]. — Режим досту�

пу: http://www.menr.gov.ua/index.php/normakty/60�9/

acts

4. Програма ENPI�FLEG — Improving Forest Law Enfor�

cement and Governance in the European Neighborhood Policy

East Countries and Russia — "Вдосконалення систем пра�

возастосування і управління в лісовому секторі країн

східного напрямку Європейської політики добросусідства

і Росії".

5. Державна програма "Ліси України", затверджена

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 р.

№ 977 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/977�2009�

%D0%BF

6. Захарова В. О. Парадигмальне оновлення природо�

охоронної діяльності в контексті євроінтеграції України як

чинник змістовного формування системи екоправового

виховання [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

https://cyberleninka.ru/article/ n/paradigmalnoe�

obnovlenie�prirodoohrannoy�deyatelnosti�v�kontekste�

evrointegratsii�ukrainy�kak�faktor�soderzhatelnogo�

formirovaniya.

7. Належне екологічне врядування в країнах Східного

Партнерства: роботи непочатий край [Електронний ре�

сурс]. — Режим доступу: https://eu.prostir.ua/files/

1331819362039/ Environmentalgovernance_PB_15.�

03_ukr.pdf

8. Перелік директив та регламентів у сфері охорони

навколишнього середовища [Електронний ресурс]. — Ре�

жим доступу: https://www.google.com/search.

References:

1. EU publications (2003), Handbook on the Imple�

mentation of EC Environmental Legislation — December

2003, EU, Luxembourg.

2. State Agency for Fisheries of Ukraine (2014),

"Environment: new EU action to protect biodiversity from

invasive species problem", available at: http://darg.gov.ua/

_navkolishnje_seredovishche_0_0_0_1359_1.html

(Accessed 28 March 2018).

3. Ministry of Ecology and Nature Resources Usage

(2012), "On approval of the baseline environmental adaptation

of Ukraine's legislation to the European Union (Baseline

approximation", available at: http://www.menr.gov.ua/

index.php/normakty/60�9/acts (Accessed 28 February

2014).

4. Program ENPI�FLEG (2012), "Improving Forest Law

Enforcement and Governance in the European Neighborhood

Policy East Countries and Russia", available at: http://

econ.worldbank.org/external/default/main (Accessed 28

March 2018).

5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2009), "Program

Forests of Ukraine", available at: http://zakon2.ra�

da.gov.ua/laws/show/977�2009�%D0%BF (Accessed

March 2018).

6. Zakharova, V.O. (2011), "Paradigmal renewal of

environmental activity in the context of European integration

of Ukraine as a factor in the content formation of the system

of ecological education", available at: https://cyber�

leninka.ru/article/n/paradigmalnoe�obnovlenie�pri�

rodoohrannoy�deyatelnosti�v�kontekste�evrointegratsii�

ukrainy�kak�faktor�soderzhatelnogo�formirovaniya

(Accessed March 2018).

7. Humeniuk, V. and Mischuk, Z. (2012), "Good environ�

mental governance in the Eastern Partnership countries: the

work is endless", available at: https://eu.prostir.ua/files/

1331819362039/Environmenta lgovernance_PB_�

15.03_ukr.pdf

8. google.com (2018), "List of directives and regu�

lations in the field of environmental protection", available

at: https://www.google.com/search (Accessed March

2018).

Стаття надійшла до редакції 06.04.2018 р.



131

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Бюджет на всіх його рівнях відіграє ключову роль у

розвитку та процвітанні будь�якої держави, розгортанні

науково�технічного прогресу, досягненні макроеконо�

мічної стабільності та забезпеченні суспільного добро�

буту.
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METHOD OF FORMATION AND TOOLKIT FOR IMPLEMENTATION OF FISCAL POLICY

У статті визначено зміст і роль бюджетно�податкової політики у системі державного управ�
ління. Досліджено стадії формування та реалізації бюджетно�податкової політики. Розглянуто
комплекс умов, що впливають на розробку бюджетно�податкової політики. Окреслено діапа�
зони формування бюджетно�податкової політики — концептуальний (доктрина), перспектив�
ний (стратегія) й поточний (тактика). Узагальнено підходи до класифікації бюджетно�податко�
вої політики за різними ознаками. Досліджено особливості здійснення дискреційної та недис�
креційної (автоматичної) бюджетно�податкової політики за різних макроекономічних умов.
Згруповано й охарактеризовано методи та інструменти реалізації бюджетно�податкової полі�
тики. Визначено роль кадрового забезпечення у проведенні бюджетно�податкової політики.
Проаналізовано правила, що лежать в основі оцінки ефективності бюджетно�податкової по�
літики (обмеження бюджетних доходів, бюджетних видатків, бюджетного дефіциту та держав�
ного боргу). Обгрунтовано умови, що призводять до зміни або коригування бюджетно�подат�
кової політики.

In the article the content and role of fiscal policy in the system of public administration are defined.
The stages of formation and implementation of fiscal policy are investigated. The complex of
conditions affecting the development of fiscal policy is considered. The ranges of fiscal policy
formation are outlined — conceptual (doctrine), perspective (strategy) and current (tactics). The
approaches to the classification of fiscal policy on various grounds are summarized. The peculiarities
of implementation of discretionary and non�discretionary (automatic) fiscal policy in different
macroeconomic conditions are investigated. The methods and instruments for implementation of
fiscal policy are grouped and characterized. The role of personnel support in carrying out the fiscal
policy is determined. The rules that underlie the assessment of the effectiveness of fiscal policy
(restriction of budget revenues, budget expenditures, budget deficit and public debt) are analyzed.
The conditions that lead to changes or adjustments of fiscal policy are substantiated.
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Функціонування бюджету відбувається за допомо�

гою особливих економічних форм — доходів і видатків,

що виражають послідовні етапи перерозподілу вартості

валового внутрішнього продукту, що концентрується у

розпорядженні держави. Доходи бюджету слугують

фінансовою основою держави, а видатки бюджету —
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базою задоволення суспільних

потреб.

Бюджетно�податкова пол�

ітика як важливий елемент сис�

теми державного управління

знаходить своє відображення у

доходних і видаткових статтях

бюджету, у методах формуван�

ня бюджетних доходів і напря�

мах витрачання бюджетних ви�

датків на потреби держави.

За сучасних умов проблема

формування та реалізації бю�

джетно�податкової політики

набуває особливої актуаль�

ності. Адже ефективна бюд�

жетно�податкова політика дер�

жави повинна визначити опти�

мальний рівень податкового на�

вантаження, що забезпечує

максимальний ефект оподатку�

вання, дотримуючись при цьо�

му інтересів держави та плат�

ників податків, а також, з одно�

го боку, найбільш раціонально

оптимізувати бюджетні доходи,

використовуючи належні джерела їх отримання, а з

іншого боку, передбачати обгрунтоване використання

державних видатків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями формування та здійснення бюджетно�

податкової політики в контексті державного управлін�

ня займалося багато зарубіжних і вітчизняних науковців,

серед яких: О. Аленіков, О. Бадрак, В. Бороною, І. Гри�

цюк, В. Дем'янишин, Ю. Іванов, Ю. Ковбасюк, М. Коро�

стелкін, І. Лук'яненко, І. Майбуров, О. Ракул, О. Січняк,

М. Сидорович, Д. Скрипник, О. Теліженко, І Шевченко,

С. Юрій та інші. Незважаючи на численність досліджень,

наразі виникає потреба у якісно нових підходах до роз�

робки та реалізації бюджетно�податкової політики, яка

враховує загальносвітові принципи державного втручан�

ня в соціально�економічні процеси та прагне до досяг�

нення не однієї окремо взятої макроекономічної мети,

а всієї їх суперечливої сукупності.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є аналіз методики формування та

інструментарію реалізації бюджетно�податкової політи�

ки в сучасних умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За сучасних ринкових умов господарювання, які ха�

рактеризуються нестабільністю та схильністю до різких

коливань в економіці, що, у свою чергу, може супро�

воджуватися значним зростанням безробіття та

інфляції, роль бюджетно�податкової політики у держав�

ному управлінні фінансами та державному управлінні

загалом зростає. Саме бюджетно�податкова політика є

тією складовою державного управління, що дозволяє,

з одного боку, уникнути різкого спаду економіки під час

кризи, а з іншого боку, не допустити її "перегріву" під

час економічного підйому.

Бюджетно�податкова політика є сукупністю цілей,

завдань, пріоритетів, принципів, стратегічних орієнтирів

і тактичних заходів, які розробляються й реалізуються

органами державної та місцевої влади у сфері держав�

них доходів і витрат з метою забезпечення соціально�

економічного розвитку суспільства та політичної ста�

більності.

Бюджетно�податкова політика передбачає викори�

стання можливостей держави щодо стягнення податків

та витрачання бюджетних коштів для регулювання рівня

ділової активності та вирішення різноманітних суспіль�

них завдань.

Виходячи зі специфіки бюджетних і податкових про�

цедур з урахуванням вимог ефективного й відповіда�

льного державного управління фінансами, вважаємо

за необхідно виокремити чотири стадії формування та

реалізації бюджетно�податкової політики, що відобра�

жено на рисунку 1.

Стадія формування бюджетно�податкової політики

пов'язана із визначенням основних умов і варіантів

(видів) її здійснення, виявленням основних джерел аку�

муляції та напрямів використання бюджетних ресурсів

у коротко� та довгостроковій перспективі з урахуван�

ням цільових орієнтирів і бюджетно�податкової докт�

рини держави за конкретних історичних умов її існуван�

ня.

На думку Юрія С. І. і Дем'янишина В. Г., при форму�

ванні бюджетно�податкової політики необхідно врахо�

вувати певні умови, зокрема [4, с. 24—27]: усі об'єктивні

економічні закони та закономірності розвитку суспіль�

ства; набутий досвід фінансово�економічного розвит�

ку; конкретний етап розвитку суспільства, особливості

внутрішнього та міжнародного становища; позитивний

стадія формування 

Визначення основних умов проведення політики, формулювання цільових орієнтирів і завдань, 
конкретизація доктрини, стратегії і тактики на визначеному історичному етапі розвитку держави, 
вибір виду бюджетно-податкової політики

стадія реалізації 

Вибір і використання бюджетно-податкових методів та інструментів, розвиток кадрової складової 
бюджетно-податкової політики, забезпечення повноти і своєчасності надходжень до бюджетів і 
ефективного й цільового використання бюджетних коштів

стадія оцінки результатів 

Оцінка ефективності вибраної доктрини, стратегії і тактики, аналіз результативності обраних 
методів та інструментів, здійснення організаційних і кадрових висновків щодо якості формування й 
реалізації бюджетно-податкової політики

стадія зміни чи коригування 

Прийняття рішення про докорінні зміни бюджетно-податкової доктрини як визнаної неефективною 
та розробку принципово нової доктрини, стратегії та тактики, чи внесення змін до діючої політики 
шляхом коригування методів та інструментів

Стадії формування та реалізації бюджетно-податкової політики 

Рис. 1. Стадії формування та реалізації
бюджетноGподаткової політики

Джерело: складено автором на основі [1, с. 50; 2, с. 81; 3, с. 38—39].
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досвід зарубіжних країн; комплексний підхід до розроб�

ки і реалізації бюджетно�податкової політики з ураху�

ванням взаємозв'язків з іншими видами економічної

політики держави.

На наш погляд, бюджетно�податкова політика по�

винна формуватися, насамперед, з урахуванням умов,

що склалися у конкретній державі. В Україні до комп�

лексу умов, що впливають на розробку бюджетно�по�

даткової політики, належать [5]:

1) економічні: нестійка макроекономічна ситуація;

високий рівень тіньової економіки; несприятливий діло�

вий клімат; незначні масштаби інвестицій; неефективне

використання конкурентних переваг держави та природ�

них ресурсів; застаріла інфраструктура;

2) адміністративні: неефективне та непрозоре вря�

дування; відсутність послідовної та передбачуваної дер�

жавної політики; низький рівень організації влади та

малоефективне управління суспільним розвитком на

місцевому рівні;

3) політичні: низький рівень комунікації влади із су�

спільством та іншими сторонами, зацікавленими у про�

веденні соціально�економічних реформ; відсутність си�

стемного підходу до боротьби із корупцією; тривале не�

виконання судових рішень; відсутність належної систе�

ми запобігання скоєнню повторних злочинів; відсутність

розуміння потреб у правовій допомозі, тенденцій та

пріоритетності таких потреб;

4) соціальні: неефективність системи охорони здо�

ров'я; невисока якість освіти; відсутність адресного

підходу в існуючій системі соціальної підтримки; низь�

ка якість та ефективність послуг системи соціального

захисту населення; недостатній рівень патріотизму;

відсутність можливостей і підтримки для самореалізації

в культурній сфері та спорті;

5) безпекові: постійна військова загроза; погіршен�

ня соціально�економічного стану східних регіонів унас�

лідок військового конфлікту; проведення Російською

Федерацією антиукраїнської інформаційної кампанії,

незначна за своїми масштабами наявність об'єктивної

та актуальної інформації про Україну у світовому інфор�

маційному просторі; низька продуктивність у сфері

підтримання громадського порядку, безпеки дорож�

нього руху, міграції, недостатній рівень кіберзахисту ін�

формаційно�телекомунікаційних систем, об'єктів кри�

тичної інфраструктури; зниження спроможності щодо

ефективного реагування на надзвичайні ситуації техно�

генного та природного характеру.

Погоджуємось із Січняк О.О., що формування бюд�

жетно�податкової політики охоплює три горизонти дер�

жавного управління: ціннісний або концептуальний, який

передбачає визначення бюджетно�податкової доктри�

ни; стратегічний, що полягає у обгрунтуванні бюджет�

но�податкової стратегії; тактичний, який охоплює роз�

робку бюджетно�податкової тактики [6, с. 120—121].

Бюджетно�податкова доктрина є цілісною концеп�

цією, систематизованим вченням, завершеним комплек�

сом наукових пояснень, взаємопов'язаних і взаємоза�

лежних між собою об'єктивних і суб'єктивних засад

організації бюджетно�податкових відносин у державі,

що знаходить відображення у державному документі на

тривалу перспективу. Наразі в Україні такого докумен�

ту на законодавчому рівні не ухвалено. Натомість до�

слідницька команда провідних українських університетів

розробила Доктрину збалансованого розвитку: Украї�

на 2030, що формулює стратегічні й тактичні задачі еко�

номічного прориву України та механізми їх досягнення

в контексті мегатрендів світового розвитку, виходячи з

концепції людиноцентризму [7, с. 4]. Зазначений доку�

мент може стати інформаційною базою для вітчизня�

них законотворців у розробленні насамперед норматив�

но�правової бази формування й реалізації політики зба�

лансованого розвитку України, зокрема й бюджетно�

податкової політики.

Бюджетно�податкова стратегія відображає цілісну

систему заходів держави, спрямованих на реалізацію

перспективних завдань і пріоритетів довготривалої бюд�

жетно�податкової політики. Бюджетно�податкова стра�

тегія повинна бути складовою економічної стратегії та

співвідноситись із іншими державними стратегіями (полі�

тичною, соціальною, гуманітарною, військовою тощо).

Нині в Україні основним стратегічним документом є

Стратегія сталого розвитку "Україна — 2020" [8], в якій

у межах векторів розвитку, безпеки, відповідальності

та гордості відображаються і окремі елементи бюджет�

но�податкової політики.

Бюджетно�податкова тактика охоплює сукупність

адаптивних заходів, спрямованих на реалізацію поточ�

них завдань і пріоритетів короткострокової бюджетно�

податкової політики. Вона знаходить своє відображен�

ня у щорічних посланнях Президента України до Вер�

ховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє стано�

вище України", в Основних напрямах бюджетної пол�

ітики на відповідний рік, у статтях доходів і видатків

Закону України "Про Державний бюджет України на

відповідний рік", у різноманітних національних і міжна�

родних нормативно�правових актах з бюджетно�подат�

кових питань.

Юрій С.І. і Дем'янишин В.Г. зазначають, що страте�

гія формується зазвичай під впливом політико�ідеолог�

ічних засад, тоді як тактика безпосередньо залежить від

дій держави та може бути самостійною. У цьому разі

тактика гальмує стратегію або її обмежує, спричиняєть�

ся до неузгодженості у діях окремих інститутів держав�

ної влади, державного управління та місцевого само�

врядування [4, с. 23].

Виділені горизонти державного управління підкрес�

люють взаємозв'язок бюджетно�податкової політики із

політикою держави у різні часові періоди, дозволяючи

забезпечити при її реалізації узгодженість з останньою.

На стадії формування бюджетно�податкової політи�

ки визначаються види її здійснення відповідно до конк�

ретних умов розвитку держави. У науковій літературі

виокремлюють різні види бюджетно�податкової політи�

ки. Так, Ракул О.В. за складом розрізняє політику у

сфері доходів і політику у сфері видатків [9, с.162—

163]. Січняк О. О. за базовим пріоритетом побудови

виділяє дохідну, витратну, контрольно�регулюючу та

комбіновану політику [6, с.120]. Теліженко О.М. і Боро�

нос В.Г. залежно від спрямованості виокремлюють сти�

мулюючу (експансіоністську) та стримуючу (рестрик�

ційну) політику [10, с. 37]. Лук'яненко І. та Сидорович М.

залежно від фази економічного циклу розрізняють про�

циклічну та контрциклічну політику [11, с. 24]. Проте

більшість науковців поділяють бюджетно�податкову
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політику за ступенем державного впливу на дискрецій�

ну та недискреційну (автоматичну).

Дискреційна бюджетно�податкова політика засто�

совується у разі виникнення необхідності подолання

прецесійного розриву (розриву від сукупним попитом і

пропозицією) на будь�якій фазі економічного циклу.

Так, при дискреційній бюджетно�податковій політиці

для стимулювання сукупного попиту в період економіч�

ного спаду утворюється дефіцит державного бюджету

(внаслідок збільшення державних видатків або знижен�

ня податків), а, відповідно, у період економічного підне�

сення цілеспрямовано створюється бюджетний надли�

шок (профіцит) [12, с. 17]. Коли рецесійний розрив є

незначним або взагалі відсутній, стимулювання сукуп�

ної пропозиції шляхом здійснення державних видатків

із метою збільшення сукупного попиту є недоцільним,

оскільки викликає інфляцію.

Недискреційна (автоматична) бюджетно�податкова

політика передбачає автоматичну зміну рівня зайнятості,

обсягів виробництва і темпів інфляції внаслідок дії ав�

томатичних стабілізаторів економіки в умовах цикліч�

них коливань сукупного доходу. Автоматичні стабіліза�

тори дозволяють зменшити амплітуду циклічних коли�

вань рівня зайнятості та виробництва, не вдаючись до

безпосереднього втручання держави. Такими автома�

тичними стабілізаторами (або регуляторами) в економіці

є прогресивне оподаткування, трансфертні платежі на�

селенню та споживчі витрати домогосподарств. У фазі

економічного піднесення при збільшенні сукупної про�

позиції податкові надходження до бюджету автоматич�

но зростають, а трансфертні платежі з бюджету авто�

матично знижуються. Це зменшує особисті доходи, ско�

рочує споживчі витрати та сукупний попит загалом. У

підсумку бюджетний надлишок (профіцит) зростає, а

надмірне розширення економіки й інфляція стримують�

ся. У фазі економічного спаду при зниженні сукупної

пропозиції податкові надходження до бюджету автома�

тично скорочуються, а трансфертні платежі населенню

зростають. У результаті збільшується бюджетний де�

фіцит, але одночасно зростає сукупний попит, що об�

межує глибину спаду. Отже, автоматичні зміни подат�

кових надходжень і державних видатків хоча й мають

стабілізуючий вплив, але не можуть повністю усунути

макроекономічну нестабільність, адже автоматичні

стабілізатори лише зменшують, а не нівелюють вплив

податків і державних видатків на економіку.

Стадія реалізації бюджетно�податкової політики

передбачає вибір і використання бюджетно�податкових

методів та інструментів, розвиток кадрової складової

бюджетно�податкової політики, забезпечення повноти

і своєчасності бюджетних надходжень і ефективного й

цільового використання бюджетних видатків.

Методи бюджетно�податкової політики, як і мето�

ди будь�якого впливу держави на соціально�економічні

процеси, можна розділити на три групи:

1) правові — включають розроблення нормативно�

правового забезпечення з метою створення єдиних для

усіх економічних суб'єктів умов стягнення податкових і

неподаткових платежів, а також використання бюджет�

них коштів;

2) адміністративні — полягають у встановлені по�

рядку застосування та проведення заходів контролю за

дотриманням законодавчо закріпленого порядку стяг�

нення платежів до бюджету та здійснення бюджетних

асигнувань, а також передбачають застосування усіх

видів відповідальності за порушення норм бюджетно�

податкового законодавства;

3) економічні — передбачають застосування еконо�

мічних стимулюючих або стримуючих заходів з метою

досягнення макроекономічної стабільності на різних

фазах економічного циклу та забезпечення суспільно�

го добробуту.

Проведення бюджетно�податкової політики перед�

бачає використання бюджетно�податкових інстру�

ментів, які забезпечують досягнення цілей соціально�

економічного розвитку держави.

ІНСТРУМЕНТИ БЮДЖЕТНО-
ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Податкові 

Доходні 

Податки і збори 
Фінансові санкції 

Адміністрування податків

Митні збори 
Орендна плата 

Видаткові Боргові 

Поточні видатки 
Капітальні видатки 
Державні закупівлі 

Трансферти 

Державний кредит 
Державні гарантії 

Бюджетні 

Джерело: складено автором самостійно.

Рис. 2. Інструменти бюджетноGподаткової політики
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Бюджетно�податкові інструменти відображають і

регулюють дві взаємопов'язані і взаємообумовлені сто�

рони бюджетно�податкової політики держави: податко�

ву, що включає інструменти, за допомогою яких чинить�

ся вплив на систему оподаткування та податкові надход�

ження до бюджету, а також бюджетну, які включає

інструменти, за допомогою яких здійснюється вплив на

неподаткові надходження до бюджету, витрачання бюд�

жетних коштів і бюджетний дефіцит. Структура інстру�

ментів бюджетно�податкової політика нами узагальне�

на та відображена на рисунку 2.

Погоджуємося з Грицюк І.В., що важливою умовою

використання фіскальних інструментів є те, що вони

повинні взаємоузгоджуватися між собою в часі, щоб дія

одного інструмента не порушувала позитивну дію іншо�

го, щоб не виникав конфлікт у процесі їх застосування

[13, с. 147—148].

Здійснення бюджетно�податкової політики перед�

бачає постійний розвиток її кадрової складової. Останнє

полягає у проведенні низки заходів щодо підвищення

ефективності кадрового забезпечення бюджетно�по�

даткової політики. Зокрема у таких напрямах: форму�

вання та використання інтелектуального потенціалу дер�

жавного управління бюджетно�податковою сферою;

укомплектування відповідних кадрів на професійній

основі з врахуванням їх можливостей і здібностей з

метою їх подальшого раціонального використання. Для

цього пропонується розробити на офіційному рівні

алгоритм прийняття державними службовцями рішень

управлінського характеру, що надасть можливість

мобільно реагувати на зміни в процесі суспільного роз�

витку, забезпечувати оптимальний варіант реалізації

стратегії державного управління в площині бюджетно�

податкової політики [14, с. 28].

Безпосередня реалізація бюджетно�податкової пол�

ітики відбувається під час виконання бюджету, яке пе�

редбачає повне та своєчасне надходження всіх передба�

чених на відповідний бюджетний період податкових та

неподаткових доходів бюджету та розподіл зібраних (на�

явних) бюджетних коштів між їх одержувачами, внаслі�

док чого і здійснюється заплановане фінансування діяль�

ності держави та органів місцевого самоврядування.

Стадія оцінки результатів бюджетно�податкової

політики передбачає оцінку її ефективності. Ефективна

бюджетно�податкова політика використовує таку су�

купність методів та інструментів, що дозволяє сформу�

вати доходи бюджету у необхідному обсязі та не спро�

вокувати при цьому неконтрольоване зростання бюд�

жетного дефіциту. Неефективна бюджетно�податкова

політика передбачає таке формування бюджетних до�

ходів і здійснення видатків, що призводить до кумуля�

тивного збільшення бюджетного дефіциту, яке за умо�

ви відсутності мкроекономічної стабільності може при�

звести до дефолту держави.

Ефективність бюджетно�податкової політики ба�

зується на дотриманні бюджетно�податкових правил,

які, як зазначає Скрипник Д.В., являються офіційно

встановленими обмеженнями на певні фіскальні показ�

ники (індикатори) — величина бюджетних доходів, ве�

личина бюджетних видатків, масштаби дефіциту бю�

джету, рівень державного боргу. Бюджетно�податкові

правила як критерії ефективності бюджетно�податко�

вої політики встановлюються з метою: забезпечення

макроекономічної стабільності, підвищення довіри до

бюджетно�податкової політики держави та полегшен�

ня тягаря державного боргу, забезпечення довгостро�

кової стійкості (збалансованості) бюджетно�податкової

політики, вирівнювання бюджетно�податкової політики

у межах міжнародної інтеграції, зниження процикліч�

ності бюджетно�податкової політики [15, с. 8].

До бюджетно�податкових правил належать:

1. Правила обмеження бюджетних доходів, які ре�

гулюють режим фіскального навантаження на еконо�

міку (рівень оподаткування).

2. Правила обмеження бюджетних видатків, що об�

межують загальні видатки або видатки певного виду, на�

приклад, на кінцеве споживання державного сектора.

3. Правила обмеження бюджетного дефіциту, які

таргетують змінні, що впливають на обсяг державного

боргу, але знаходяться під безпосереднім контролем

фіскальної влади, такі як доходи і видатки бюджету.

4. Правила обмеження державного боргу, що вста�

новлюють гранично допустимий обсяг державного бор�

гу, зокрема по відношенню до ВВП держави.

Стадія зміни чи коригування бюджетно�податкової

політики передбачає адаптацію бюджетно�податкової

доктрини, стратегії та тактики відповідно до зміни соці�

ально�економічних умов, особливо у випадках посилен�

ня ризиків розбалансування доходної та видаткової час�

тин бюджету. Якщо формування бюджетних доходів стає

невідповідним можливостям розвитку економіки, що при�

зводить до зростання бюджетного дефіциту та необхід�

ності досягнення рівноваги шляхом подальшого нарощу�

вання державного боргу, тоді виникає необхідність зап�

ровадження коригуючих заходів бюджетно�податкової

політики або повного її переформатування.

ВИСНОВКИ
Таким чином, бюджетно�податкова політика прово�

диться у чотири стадії: стадія формування, стадія реа�

лізації, стадія оцінки результатів, стадія зміни чи кори�

гування. Зазначені стадії циклічно повторються, що обу�

мовлено мінливістю зовнішнього й внутрішнього сере�

довища та необхідністю приведення бюджетно�подат�

кової політики до нових умов. На практиці зазначені

стадії важко розмежувати, адже вони накладаються

одна на одну. Проте виділення стадійності проведення

бюджетно�податкової політики дозволяє поглибити

теоретичні та практичні розробки у сфері її формуван�

ня, а їх подальша практична імплементація дозволить

підвищити ефективність реалізації бюджетно�податко�

вої політики у подальшій перспективі, що набуває особ�

ливої актуальності для України на сучасному етапі роз�

витку.
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