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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах глобалізації, нинішній світовий

порядок все більшою мірою обумовлюється тенденція-
ми та закономірностями економічного розвитку. Якщо
раніше світова економіка була простором дій суверен-
них держав, то сьогодні, вона перетворюється на само-
стійний суб'єкт, що функціонує та розвивається на тлі
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Визначено, що наприкінці ХХ ст. — початку ХХІ ст. в умовах переформатування світового гео-

економічного простору в багатополюсний, поруч із окремими державами, міжнародними орга-

нізаціями, регіональними інтеграційними угрупованнями транснаціональні корпорації перетво-

рюються на одного із основних суб'єктів геоекономіки. Розкрито зміст основних тенденцій у

інвестиційній діяльності ТНК, зокрема обгрунтовано позитивну динаміку прямого іноземного

інвестування, розширення географічної та галузевої сфер прикладення капіталу, використан-

ня стратегій зі злиття та поглинання компаній тощо. Доведено зміну місця і ролі країн, що роз-

виваються, у світовому господарстві внаслідок поширення діяльності філіалів та дочірніх ком-

паній на території країн-реципієнтів, а також активного розвитку їхніх власних ТНК. Виокрем-

лено найвпливовіші фактори трансформації ролі країн з ринками, що формуються, в сучасно-

му геоекономічному просторі, а саме: обсяги прямих іноземних інвестицій та кількість транс-

національних корпорацій. Показано вплив транснаціоналізації на різні сфери геоекономічного

простору, зокрема економічну та технологічну.

Transnational corporations next to separate states, international organizations and regional

integrated grouping are determined to become the main subject of geo-economics at the end of the

ХХ century and at the beginning of the ХХІ century in the conditions of reformatting the world geo-

economic space into multi-polar one. The content of main tendencies in TNC investment activity is

considered in the article; the positive dynamics of direct foreign investment, the geography and

branch expansion of capital application, the use of mergers and acquisitions strategies are

substantiated. The place and role of developing countries in the world economy is argued owing to

the expansion of branches and subsidiaries on the recipient countries territory and the active

development of their own TNC. The most influential transformation factors of the role of the countries

with developing markets in modern geo-economic space are distinguished; they are direct foreign

investment volume and transnational corporation number. The effect of trans-nationalization on the

different spheres of geo-economic space, particularly, economic and technological ones, is

demonstrated.

Ключові слова: транснаціоналізація, геоекономіка, прямі іноземні інвестиції, транскордонні злиття та
поглинання, економічно розвинуті країни, країни, що розвиваються.

Key words: trans-nationalization, geo-economics, direct foreign investment, cross-border mergers and
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національних господарств. Складну систему взаємові-
дносин та зв'язків між суб'єктами світового господар-
ства щодо виробництва та обміну світовим продуктом,
розподілу та перерозподілу ресурсів і світового дохо-
ду сьогодні називають геоекономікою. Наприкінці ХХ
— початку ХХІ ст. відбулось глобальне переформату-
вання світового простору, він став багатополюсним.
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Змінилися його складники та зв'язки між ними. Виник-
ли нові суб'єкти геоекономічних відносин, зокрема
транснаціональні корпорації. Останні, внаслідок інтер-
національного характеру діяльності, поруч з іншими
суб'єктами геоекономіки такими, як: держави, міжна-
родні організації, регіональні інтеграційні угруповання,
суттєво впливають на розподіл та перерозподіл ресур-
сів, продуктів і доходів у світовому господарстві. Цьо-
му сприяє постійне нарощування їхнього інвестиційно-
го потенціалу, розширення сфер діяльності та викорис-
тання сучасних стратегій управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичне осмислення розвитку транснаціональ-
них корпорацій розпочалось ще в 30-х роках ХХ сто-
ліття з досліджень Д. Вільямса, який показав наявність
протиріч між неокласичною теорією міжнародної
торгівлі і розвитком міжнародного виробництва. Однак
справжній розвиток у світовій економічній літературі
проблематика транснаціоналізації отримала у 60—80-х
роках ХХ ст. Дослідження науковців стосувались роз-
робки таких проблем, як: теорія організаційних форм
ТНК (М. Аокі, І. Самсон), теорія ринкової влади (С. Хай-
мер), теорія інтернаціоналізації (Р. Коуз, О. Вільямсон,
Е. Пенроуз) концепція міжнародної конкурентоспро-
можності (Р. Верной, Р. Стобаух), "податкова" теорія
(О. Хорошун), теорія привласнення (В. Рокоча), еклек-
тична теорія міжнародної інвестиційної та виробничої
діяльності (Дж. Даннінг). Проблемам вивчення різних
аспектів геоекономіки, а саме: змісту цього поняття,
стратегіям геоекономічного розвитку, змінам у струк-
турі геоекономічного простору присвячено праці В. Будк-
іна, В. Дергачова, К. Жана, Е. Кочетова, Е. Лутвака,
О. Неклеси, Ю. Пахомова, П. Савони, А. Філіпенка,
Ю. Яковця та ін. Щодо зв'язку між діяльністю ТНК та
розвитком геоекономіки, то тут наукові розвідки обме-
жуються дослідженнями школи геоекономіки Е. Коче-
това, а саме: визначенням ролі ТНК у формуванні інтер-
націоналізованих відтворювальних ядер. Водночас
аналіз інвестиційної діяльності ТНК у контексті геоеко-
номічних змін у світовому просторі в економічній літе-
ратурі практично відсутній.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою цього дослідження є визначення місця і ролі

транснаціональних корпорацій у процесах здійснення

геоекономічних перетворень у світовому просторі на
основі аналізу їх інвестиційної діяльності. Досягнення
мети передбачає вирішення таких завдань: проаналі-
зувати основні складники інвестиційної діяльності ТНК,
визначити специфіку функціонування ТНК економічно
розвинутих країн та країн, що розвиваються, розкри-
ти роль ТНК у перетвореннях геоекономічного харак-
теру.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Одним з основних чинників, що стимулює розвиток
геоекономічних перетворень і формування геоеконо-
мічного простору, є об'єктивний процес транснаціона-
лізації. Останній призводить до поступового руйнуван-
ня національного економічного державного суверені-
тету, формування виробничих інтернаціоналізованих
комплексів та посилення економічної взаємозалежності
держав. ТНК перетворюються на реальних суб'єктів
міжнародних ринкових відносин і починають виконува-
ти функцію одного з основних гравців на геоекономічній
карті світу. В умовах глобалізації та інтеграції світово-
го господарства транснаціональні корпорації завойову-
ють нові ринки і прагнуть подальшого розширення еко-
номічного впливу.

Масштаби закордонної діяльності сучасних транс-
національних корпорацій демонструють стійкі тенденції
до зростання, що наочно підтверджується позитивною
динамікою показників міжнародного виробництва та
іноземного інвестування (табл. 1). Зокрема за період з
кінця ХХ ст. до сьогодні найбільшими темпами зроста-
ли обсяги вихідних інвестицій (у 50 разів), накопичені
вкладені інвестиції (у 40 разів), доходи від залучених та
вкладених інвестицій (у 30 разів). Всі інші показники теж
мають позитивну динаміку.

Якщо досліджувати вплив діяльності ТНК на проце-
си геоекономічних трансформацій, то, спершу, необхі-
дно звернутись до аналізу статистичних даних про
міжнародні потоки прямих іноземних інвестицій. Адже
саме з ними безпосередньо пов'язані процеси створен-
ня механізму виходу виробництва за національні межі.
ТНК є основним джерелом прямих інвестицій, на частку
яких нині припадає близько 90 % світових прямих за-
кордонних інвестицій. За останні 30 років діяльність ТНК
характеризується приростом глобальних потоків прямих
іноземних інвестицій. Динаміка обсягів залучених ПІІ у
світі зображена на рисунку 1.

Показники 1982 1990 
2005–2007 

(середні) 
2008 2010 2012 

Вхідні ПІІ 58 207 1491 1697 1409 1351 

Вихідні ПІІ 27 239 1534 1858 1505 1391 

Накопичені залучені ПІІ 790 1942 14706 14909 20380 22813 

Накопичені вкладені ПІІ 579 1786 15895 16206 21130 23593 

Дохід від залучених ПІІ 44 74 1076 1171 1377 1507 

Дохід від вкладених ПІІ 46 120 1148 1273 1387 1461 

Транскордонні злиття та поглинання - 200 703 673 344 308 

Обсяги продажів закордонних підрозділів 2741 6036 19579 30311 22574 25980 

Вартість активів закордонних підрозділів 2036 6036 43836 69771 78631 86574 

Експорт закордонних підрозділів 688 1523 5003 6664 6320 7479 

Зайнятість на закордонних підрозділах 

(тис. осіб) 

21524 24476 51795 77386 63043 71695 

 

Таблиця 1. Окремі показники ПІІ та міжнародного виробництва, млрд дол. США

Складено автором за даними джерела [1].
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 Як засвідчують дані рисунка, з 1980 р. до 2000
р., в цілому, спостерігається позитивна динаміка при-
росту прямих іноземних інвестицій. Найбільш інтен-
сивне зростання прямого іноземного інвестування на-
прикінці 90-х років, у першу чергу, пов'язано з дов-
готривалим інвестиційним бумом в американській еко-
номіці, що пояснювався формуванням спекулятивних
"бульбашок" на фондовому ринку США. Лібераліза-
ція східно-азіатських економік та зміни в конфігурації
геоекономічного простору, а саме: перехід від біпо-
лярності до багатополюсності, поява нових територій
для вкладення капіталу — країн колишнього соціалі-
стичного табору, та зміна в цей період стратегій ТНК
теж посприяли інтенсифікації процесів закордонно-
го інвестування. Періоди падіння обсягів ПІІ в основ-
ному збігаються з економічним спадом в країнах —
основних інвесторах світової економіки — таких, як:
США, Японія та ЄС, що почався у 2001 р. У цьому ж
напрямі діяли процеси значного скорочення обсягів
транскордонних злиттів та поглинань, а також зако-
номірне зменшення ПІІ після їх непомірного зростан-
ня (у 2000 році обсяг ПІІ перевищував їхній обсяг у
1995 р. у 6 разів).

Згідно з даними про обсяг залучених ПІІ 2012 році
він становив 1350925,7 млн дол., що у 25 разів переви-
щує їхній обсяг у 1980 році, який тоді становив 54069
млн дол. США [2]. Головну роль у позитивній динаміці
надходження іноземних інвестицій відіграють країни,
що розвиваються, та їхні вищі темпи економічного роз-
витку, а також поступове збільшення інвестицій у краї-
нах з перехідною економікою. За цей період країни, що
розвиваються, значно зміцнили свої позиції. Зокрема у
1980 році найбільший обсяг залучених інвестицій при-
падав на розвинені країни — це 86 %, а 2012 року їхній
обсяг скоротився до 42 %. Країни з ринками, що фор-
муються, за цей період збільшили обсяг залучених інве-
стицій до 52 %, що у 4 рази більше, ніж на початку 80-х
років (рис. 2). Серед країн, що розвиваються, найбільші
обсяги залучених ПІІ було зафіксовано для економіки
Китаю, обсяг інвестицій якого становить 8,96 %, при-
чому це значення значно перевищує обсяги ПІІ деяких
розвинутих країн [3]. Притік іноземних інвестицій до
країн з перехідною економікою значно менший, ніж в
розвинених, чи країнах, що розвиваються, але також ха-
рактеризується помірними темпами приросту за останні
30 років. Хоча для цих країн актуальними залишаються

Рис. 1. Динаміка обсягів залучених ПІІ у світі, 1980—2012 рр.

*Складено автором за даними джерела [2].

Рис. 2. Розподіл залучених ПІІ за групами країн, %

*Складено автором за даними джерела [2].
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питання формування сприятливого інвестиційного
клімату, поліпшення інфраструктури, забезпечення га-
рантій для іноземних інвесторів і налагодження відно-
син з розвинутими та країнами, що розвиваються. Цей
приріст відбувся на тлі збільшення прибутків транснац-
іональних корпорацій та відносно високих темпів еко-
номічного зростання в країнах, що розвиваються.

У групі розвинутих країн найбільший обсяг залуче-
них ПІІ належить європейським країнам, що у 2012 році
становив 20,4 % від сукупних обсягів. Такі показники у
Європі забезпечують країни Європейського Союзу, ос-
кільки сумарне значення інвестицій цих країн майже
збігається з обсягом інвестицій усієї Європи. Із групи
розвинутих країн найбільшими притоками ПІІ характе-
ризуються Німеччина, Франція, Великобританія, Кана-
да і США.

Згідно з даними про вкладені ПІІ, їхній обсяг у 2012
році становив 1390956,1 млн дол. США, що перевищує
їхній обсяг 1980-го у 27 разів, який тоді становив
51575,89 млн дол. США. Загальну динаміку обсягів
вкладених ПІІ у світі зображено на рисунку 3. Відзначи-
мо, що в цілому вона збігається з особливостями роз-
витку процесів залучення ПІІ, що практично підтверд-
жує взаємозалежність та взаємозв'язок національних

економік різних країн в межах єдиної світогосподарсь-
кої системи.

Обсяг відтоку ПІІ у країнах, що розвиваються,
збільшився з 3178,7472 млн дол. США у 1980 до
426081,8 млн дол. США у 2012 році. Але відтік інозем-
них інвестицій від розвинутих країн був у 2 рази більшим,
порівняно з країнами, що розвиваються [5]. Важливо
відзначити помірні темпи росту вкладених ПІІ у групі
країн з перехідною економікою (рис. 4).

У період з 1980 р. до 2012 р. обсяг вкладених ін-
вестицій у розвинених країнах зменшився з 94 % до
65 %, але, незважаючи на це, вони займають найбіль-
шу питому вагу у світовому обсязі вкладених інвестицій.
Незначним відсотком (4 %) характеризується група
країн, з перехідною економікою. Суттєве зростання
відтоків ПІІ притаманне країнам, що розвиваються. Се-
ред групи розвинених країн основними інвесторами є
США (23,6 %) та країни Європейського Союзу (23,2 %).
Серед країн, що розвиваються, найбільша кількість інве-
стицій надходить з країн Латинської Америки і Карибсь-
кого басейну (7,4 %) та Китаю (6,05 %). Отже, проана-
лізувавши динаміку і структуру потоків іноземних інве-
стицій, можна зробити висновок, що основними інвес-
торами є розвинені країни, вони ж відповідно є і країна-

Рис. 3. Динаміка обсягів вкладених ПІІ у світі, 1980—2012 рр.

Складено автором за даними джерела [4].

Рис. 4. Розподіл вкладених ПІІ за групами країн, %
Складено автором за даними джерела [4].
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ми базування ТНК, а країни, що розвиваються, є найп-
ривабливішими для іноземних інвестицій.

Окрім зміни економічних позицій ТНК за групами
країн, що є відображенням одного зі складників гене-
зису ТНК, а саме: мотиву доступу на нові ринки, особ-
ливої уваги заслуговують зміни, що сталися у галузе-
вому розподілі прямих іноземних інвестицій протягом
останніх років. Аналізуючи період з 1990-го до 2011-
го, відзначимо, що у світовому господарстві обсяг за-
лучених ПІІ у всі сфери діяльності збільшився практич-
но в 10 разів. За структурою розподілу інвестицій
більша їхня частина припадає на сферу послуг порівня-
но з галузями промисловості. Ця різниця між галузя-
ми суттєво зросла за останні 20 років, якщо у 1990 році
на промисловість припадало 853716 млн дол. США, а
на послуги — 1012673 млн дол. залучених інвестицій,
то 2011-го — 5219557 млн дол. і 13288090 млн дол.
відповідно [6].

У 1990 році серед галузей промисловості найб-
ільший обсяг залучених ПІІ припадав на видобувну,
хімічну та металургійну промисловість. Їхні обсяги
становили 182115 млн дол., 184360 млн дол. та 70725

млн дол. відповідно. Така ж структура інвестування у
галузі залишилася і у 2011 році. Проте ця структура
дещо відрізнялася за групами країн. У сфері послуг
лідером за обсягом ПІІ була торгівля, що у 1990 році,
що й у 2011 році (рис. 5). Отже, основними галузями
інвестування за останні 20 років були торгівля, видо-
бувна промисловість, транспортні послуги і хімічна
промисловість.

Загальносвітовий обсяг вкладених ПІІ у всі сфери
діяльності зріс більше ніж у 10 разів. За структурою
розподілу інвестицій, більша їхня частка припадає на
сферу послуг, порівняно з промисловістю. Проте ця
різниця між галузями кардинально зросла саме за ос-
танні 20 років. Так, якщо у 1990 році на промисловість
припадало 905708 млн дол. США, а на послуги —
996685 млн дол. вкладених іноземних інвестицій, то у
2011 році — 4405584 млн дол. і 14445875 млн дол. відпо-
відно [6].

Слід відзначити, що за галузями промисловості,
найбільший відтік ПІІ був зафіксований з хімічної про-
мисловості. Цей факт можна пояснити прагненням
ТНК, що діють у цій галузі, перенести шкідливі вироб-

Складено автором за даними джерела [6].
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ництва з країни базування у інші країни. На другому
місці за обсягами інвестованого капіталу знаходиться
видобувна промисловість Ця обставина зумовлена та-
кою складовою частиною генезису ТНК, як-то забез-
печення доступу до природних ресурсів шляхом роз-
ширення власної мережі та забезпечення контролю над
підрозділами. Також значний обсяг вкладених інвес-
тицій було зафіксовано в металургійній промисловості.
Галузева структура інвестування дещо змінилася у
2011 році. Перше місце посіли ТНК видобувного сек-
тору, друге — хімічної промисловості і третє — мета-
лургії.

Сфера послуг є очевидним лідером що у 1990, що у
2011 р. Це підтверджує загальносвітові тенденції
зміщення акцентів міжнародного виробництва у бік не-
матеріальних галузей (рис. 6). У цій сфері найбільшими
інвесторами стали ТНК торговельного сектора, що у

1990 році, що у 2011 році. Друге місце за обсягом вкла-
дених інвестицій у світі посідають ТНК, що функціону-
ють у сфері транспортних послуг. У цілому ж, напрями
розподілу відтоку і припливу прямих іноземних інвес-
тицій за галузями та секторами економіки збігаються:
основними з них є торгівля, видобувна промисловість,
транспортні послуги та хімічна промисловість.

 Досліджуючи зміни позицій транснаціональних кор-
порацій у сучасному геоекономічному просторі, слід
відзначити, що важливе місце у глобальних стратегіях
ТНК відіграють акціонерні форми розвитку їхньої діяль-
ності, зокрема, через злиття та поглинання. На сьогодні,
це найбільш швидкий спосіб придбання активів у різних
країнах та інших стадіях виробничого процесу, освоєн-
ня нових ринків.

Грунтовні дослідження основних показників роз-
витку транскордонних злиттів та поглинань засвідчу-

Рис. 7. Розподіл "продавців" закордонних активів за групами країн в угодах

транскордонних злиттів та поглинань, %

Складено автором за даними джерела [7].

 

Рис. 8. Розподіл "покупців" закордонних активів за групами країн в угодах

транскордонних злиттів та поглинань, %
Складено автором за даними джерела [3].
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ють, що протягом останніх 10—15 років їхня кількість
постійно зростає. На це впливають такі фактори, як:
особливості світової економіки періоду глобалізації;
специфіка світового економічного циклу; характерні
риси корпоративної консолідації як явища тощо. У
світовій практиці угод щодо злиттів та поглинань, ТНК
виконують роль як продавців, так і покупців закордон-
них активів. Особливості ж врахування цих угод у ста-
тистиці національних економік залежать від їхнього
статусу щодо ТНК — країни базування та приймаючі
країни.

Згідно з офіційними даними, кількість операцій
злиттів і поглинань з погляду продажу активів у світі за
20 років збільшилась з 2072 у 1990 році до 5400 у 2012
році. Зростання кількості таких операцій у всьому світі
спричинило їх позитивну динаміку як у розвинених краї-
нах, так і у країнах, що розвиваються. Водночас за
кількістю операцій "продажів" своїх компаній передові
позиції займають розвинені країни, обсяг яких у 2012
році становив 3819 порівняно з 1302 у країнах, що роз-
виваються (рис. 7).

Саме ці країни є лідерами і серед "покупців" за-
кордонних активів. Зокрема серед розвинених країн
найбільшою кількістю операцій злиття і поглинання
характеризується Європа, обсяг яких становить 50 %
від загального значення розвинених країн у 2012 році.
В США також великий відсоток здійснених операцій,
який становить 29 % від загального значення цих об-
сягів у всіх розвинених країнах, він навіть перевищує
обсяги таких угод в країнах, що розвиваються. У групі
останніх найбільше придбали країни Азії, обсяг
купівлі яких збільшився з 72 у 1990 році до 765 у 2012
році, що на 2012 рік становить 74 % загальної
кількості операцій країн, що розвиваються. Друге
місце за кількістю міжнародних операцій посідають
країни Латинської Америки та Карибського басейну,
і третє — Китай (рис. 8).

Країни з перехідною економікою характеризують-
ся малим обсягом міжнародних операцій із придбання
закордонних активів, що у 2012 році становив 76.
Найбільш вагомий внесок цих операцій у групі країн з
перехідною економікою має Росія, кількість продажів
компаній для операцій злиття і поглинання якої стано-
вить 57, що становить 75 % від усіх подібних операцій
транзитивних країн за 2012 рік. Таким чином, вищена-
ведений аналіз статистичних даних підтверджує загаль-
носвітові тенденції зміцнення на міжнародній арені по-
зицій ТНК з країн, що розвиваються.

Вартісні показники укладених угод злиттів та по-
глинань за вказані періоди засвідчують те, що найб-
ільший прибуток від продажів зі злиття та поглинан-
ня мають розвинені країни, а найменший — країни з
перехідною економікою. Від'ємне значення відпові-
дних показників для країн цієї групи показує, що
більше активів було продано закордонним ТНК, ніж
придбано вітчизняними компаніями. Так, серед роз-
винутих країн найбільші показники демонструють
США (66 113 млн дол. у 2012 р.) та країни Європейсь-
кого Союзу (122 309 млн дол.), серед країн, що роз-
виваються, — країни Азійського регіону (29 483 млн
дол.), Латинської (21 070 млн дол.) та Південної Аме-
рики (18 571 млн дол.) [8].

Результатом численних злиттів і поглинань є ут-
ворення нових ТНК олігополістичного типу, що теж
впливає на перерозподіл світового продукту та дохо-
ду на користь таких корпорацій. Протягом останніх
років у розвинених країнах домінуючі позиції в кожній
галузі займають всього дві-три великі корпорації, що
конкурують між собою на ринках практично всіх
країн. Під час кризи ця тенденція лише посилилася,
оскільки у компаній з'явився шанс купити здешевлені
активи тих підприємств, що опинилися на межі банк-
рутства. Водночас цьому процесу сприяли більш ло-
яльні заходи економічної політики розвинених країн
щодо інвестицій з-за кордону. Так, у секторі нафто-
газової промисловості провідні позиції на ринку на-
лежать "Exxon Mobil" (США), "Royal Dutch Shell"
(Нідерланди) та "Petro China" (Китай); у сфері
фінансів — "JP Morgan Chase" (США),  "HSBC
Holdings" (Великобританія) та "Allianz" (Німеччина)
[9]. Зазначимо, що лідерами серед країн-покупців у
транскордонних злиттях та поглинаннях все ще зали-
шаються розвинені країни, які не поступаються за по-
казниками вартості укладених угод.

Підсумовуючи основні результати виникнення та
розвитку ТНК у геоекономічному просторі зауважи-
мо, що в цілому процеси транснаціоналізації світово-
го господарства перетворили найбільші компанії у
ключових суб'єктів глобальної економіки, а їхня
міжнародна діяльність стала своєрідним індикатором
економічної активності у світовому економічному
просторі. Це засвідчує позитивна динаміка основних
показників їхньої діяльності, зокрема, обсягів вхідних
та вихідних інвестицій, продажів закордонних
підрозділів, їхніх активів та зайнятості (табл. 1). Пер-
іоди нестабільності або падіння темпів приросту по-
казників діяльності ТНК на міжнародних ринках спо-
стерігались лише в періоди світових фінансових криз,
зокрема, кризи 2007—2008 рр. Слід відзначити, що
такі чинники, як: загрози кризи єврозони, коливання
кон'юнктури основних світових ринків, очікування
інвесторів певної фінансової нестабільності не доз-
воляють їм сьогодні відновити позитивну динаміку
попередніх періодів.

Зауважимо, що інвестиційна діяльність ТНК впли-
ває на зміни у геоекономіці через економічний та тех-
нологічний її складники. Так, у економічній сфері про-
цеси транснаціоналізації, в першу чергу, торкнулися
таких змін, як: формування виробничих мережевих
ланцюгів; перерозподіл світового доходу на власну
користь; втручання ТНК у процеси контролю над
світовими ресурсами; сприяння фінансовій глобалі-
зації; зростання рівня економічного розвитку прий-
маючих країн та ін. Цьому сприяла інвестиційна екс-
пансія ТНК шляхом злиттів та поглинань, використан-
ня проектів "greenfield" та "brownfield", формування
стратегічних альянсів, фінансово-промислових груп
тощо.

Доцільно закцентувати увагу на особливому зна-
ченні розвитку ТНК для технологічної сфери, а саме:
можливостях застосування нових технологій у слабо-
розвинених країнах; глобальній інформатизації світо-
вого простору; потужному фінансуванні НДДКР; ство-
ренні наукоємної продукції та формуванні постіндуст-
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ріального суспільства. Власне формування глобальної
інформаційно-комунікаційної мережі та всесвітнього
інформаційно-фінансового простору для вільного пе-
реміщення транснаціонального капіталу і могло спри-
чинити такі наслідки.

ВИСНОВКИ
Наприкінці ХХ ст. — початку ХХІ ст. процеси

транснаціоналізації спричинили формування нового
суб'єкта геоекономічних відносин, а саме — транс-
національні корпорації. В результаті їхньої потужної
інвестиційної діяльності відбулися суттєві процеси
щодо перерозподілу світового продукту, ресурсів і
доходу на їхню користь. Основні показники діяльності
ТНК, а саме: обсяги вихідних та накопичених вкладе-
них інвестицій, доходи від залучених та вкладених
інвестицій, продажі закордонних підрозділів, їхніх
активів та зайнятість зросли за останні 30 років в де-
сятки разів. Динаміка і структура потоків іноземних
інвестицій ТНК засвідчує, що основними інвесторами
є розвинені країни, вони ж відповідно є і країнами
базування ТНК, а економіки країни, що розвивають-
ся, є найпривабливішими для іноземних інвестицій. До
основних геоекономічних змін можна віднести
зміцнення на міжнародній арені позицій країн, що
розвиваються, внаслідок поширення діяльності
філіалів та дочірніх компаній на території країн-ре-
ципієнтів, а також активного розвитку їхніх власних
ТНК. Вплив процесів транснаціоналізації та інвестиц-
ійної діяльності ТНК на геоекономічний простір відбу-
вається через економічну, технологічну, політичну та
соціально-культурну сфери, де основне місце нале-
жить першим двом.
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ВСТУП
На даний час стримування на підприємствах впро-

вадження інновацій, пов'язане з високою ціною на нові
техніко-технологічні ресурси. Підвищення ефективності
діяльності підприємства дає можливість впроваджува-
ти інноваційні проекти на підприємствах.

Останнім часом опубліковано ряд робіт українських
дослідників які аналізували розвиток інноваційної діяль-
ності в України, зокрема це Череп А.В., Ніколаєнко С.М.,
Гончарова Н.П., Коцинський Б.Б., Никончук В.М. та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Дослідження залежності інноваційного розвитку

підприємств харчової промисловості від рівня встанов-
лених цін на продукцію підприємства має дуже важливе
значення для ефективного розвитку будь-якого підпри-
ємства.
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SELECTION RATIONAL DECISION OPTIONS ON THE PRODUCTION OF INNOVATIVE
PRODUCTS

У статті проведено аналіз індексів цін на продукцію харчової промисловості в Україні, що ха-

рактеризують процес економічного розвитку галузі. Виявлено, що економічна криза зумовила

тривалу відсутність еквівалентного обміну між продукцією підприємств харчової промисловості

та послугами, які йому надаються, що призвело до коливання індексів цін на продукцію.

This paper analyzes the price indices for food industry in Ukraine, describing the process of

economic development of the industry. We found that the economic crisis has led to prolonged

absence of equivalent exchange between the products of the food industry and the services that it

provided, leading to fluctuations in the price indices for products.

Ключові слова: інноваційний розвиток підприємств, обсяг виробництва продукції, індекс цін.
Key words: іnnovative development of enterprises, production of goods volume, price index.

РЕЗУЛЬТАТИ
Характерною рисою сучасності с: інтенсивне зрос-

тання інноваційної активності на міжнародному рівні:
збільшуються державні витрати на науково-дослідні
розробки, змінюються системи освіти і професійної
підготовки спеціалістів, створюються нові наукомісткі
галузі виробництва, формуються національні інно-
ваційні системи; осягаються процеси введення і поши-
рення інновацій: як вони працюють і як змусити їх пра-
цювати краще [7, с. 185].

Інновація в загальному вигляді розуміється як ство-
рення будь-яких нововведень. Інновація передбачає
створення нових технічних та технологічних ідей, під-
ходів, методів у будь-якій сфері діяльності та повинна
бути орієнтованою на ринок [4, с. 42].

На сучасному етапі розвитку суспільства стає більш
значущим підвищення ролі нововведень, і це виклика-
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но підвищенням та більш жорсткою конкуренцією. Для
багатьох керівників які бажають керувати розвинутим
підприємством такі поняття, як "інновації", "інновацій-
ний процес", "інноваційний розвиток" стають щоденни-
ми в повсякчасному житті підприємства [9, с. 124].

Інноваційна діяльність має вплив на всі сфери жит-
тєдіяльності суспільства. Вона охоплює весь процес
розвитку інновації від її створення до впровадження
та реалізації (поширення) [10, с. 185].

У вітчизняній та закордонній літературі ми можемо
зустріти різне трактування терміну "інновація". У слов-
нику сучасних понять та термінів під редакцією В.А. Ма-
каренка наведено таке визначення: "інновація" (англ.
іnnovation — нововведення від лат. іnnovatio — онов-
лення) — 1) вкладення засобів в економіку, яка забез-
печує зміну поколінь техніки та технології; 2) нова тех-
ніка, технологія, яка є результатом досягнень НТП;
3) розробка, синтез нових ідей створення нових теорій
і моделей, впровадження їх у життя; політичні програми,
які мають індивідуальний, неповторний характер; 4) у
мовознавстві — новоутворювання, порівняно нове яви-
ще, переважно в морфології" [5, с. 101].

Оцінка результативності інноваційної діяльності по-
винна враховувати вивчення факторів, що перешкоджа-
ють її впровадженню. Аналіз проблем має важливе зна-
чення для виявлення вузьких місць в інноваційному про-
цесі, розробці заходів щодо збільшення її ефективності.
Вона передбачає вивчення значимості економічних фак-
торів, що пов'язані з фінансовими ресурсами підприєм-
ства, попитом на нову продукцію, ціною, ризиками, стро-
ками окупності інновацій, спроможністю підприємства
забезпечити необхідний інноваційний потенціал, наяв-

ністю кваліфікаційних кадрів, відсутністю інформації,
можливостями наукової та виробничої кооперації, а та-
кож інших причин, що стримують інноваційну діяльність
(відсутність необхідності в нововведеннях, недостат-
ність правової бази, нерозвинутість інноваційної інфра-
структури) [1].

За допомогою показників економічної ефективності
визначається ступінь впливу науково-технічного прогре-
су на удосконалення господарського механізму, зрос-
тання економічних показників і прискорення інтенси-
фікації діяльності підприємства [3, с. 88].

На підприємствах харчової промисловості Дніпро-
петровської області основні засоби також потребують
оновлення, оскільки рівень зносу на підприємстві ПАТ
"Криворіжхліб" зріс з 56% у 2010 р. до 61% у 2012 р.,
по підприємству ПАТ "Криворізький хлібокомбінат №1"
— з 47% у 2010 р. до 51% у 2012 р., по ПАТ ВАТ "Інгу-
лецький хлібозавод" — з 56% у 2010 р. — 60% у 2011
р., по ПАТ "Дніпропетровський хлібозавод №9" — з
50% у 2010 р. до 55% у 2012 р., ПАТ "Нікопольський
хлібокомбінат" — із 48% у 2010 р. — до 54% у 2012 р.,
по ПАТ "Хліб" — з 21% у 2010 р. до 74% у 2012 р., по
ПАТ "Придніпровський комбінат" — з 52% у 2012 р. до
56% у 2012 р., по ПАТ "Жовтоводський хлібозавод" —
з 44% у 2010 р. до 50% у 2012 р., по ПАТ "Губнинський
цукровий завод" — з 49% у 2010 до 54% у 2012 р. (табл.
1).

Як видно з таблиці 1, всі вищенаведені підприємства
харчової промисловості Дніпропетровської області по-
требують оновлення основних засобів з метою підви-
щення прибутковості діяльності і забезпечення конку-
рентоспроможності продукції і підприємства в цілому.
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1 ПАТ «Криворіжхліб» 5647 735 34 56 5242 848 23 60 5643 773 13 61 

2 ПАТ "Криворізький 

хлібокомбінат №1" 
6485 440 43 47 5551 590 37 51 5682 657 26 51 

3 ПАТ "Інгулецький 

хлібозавод" 
1381 144 70 56 1263 126 75 60 3797 155 90 56 

4 ПАТ "Дніпропетровський 
хлібозавод №9" 

12530 1145 56 50 13478 1145 52 51 13695 1469 51 55 

5 ПАТ "Нікопольський 
хлібокомбінат" 

7267 856 58 48 6698 771 49 53 6914 721 31 54 

6 ПАТ "Хліб" 34174 1399 36 21 82421 8006 66 71 77579 7985 64 74 

7 ПАТ "Криворізький 

міськмолокозавод №1" 
7477 650 50 47 7662 742 43 49 11709 1080 46 42 

8 ПАТ "Придніпровський 

комбінат" 
37729 5750 54 52 39341 7528 52 53 40258 7240 51 56 

9 ПАТ "Жовтоводський 

хлібозавод" 
4520 324 66 44 4233 380 65 46 4049 392 54 50 

10 ПАТ "Губнинський 

цукровий завод" 
88691 8218 46 49 73029 4315 53 52 68358 3180 45 54 

11 ТОВ "Молочний дім" 25393 3562 34 28 101616 7427 35 20 136907 16903 65 19 

12 ПАТ "Дніпровський 

крохмале-патоковий 

комбінат" 

126590 7877 27 51 177933 11994 38 42 190848 20160 50 40 

Таблиця 1. Показники технічного стану основних засобів підприємств харчової промисловості

Дніпропетровської області у 2012 р.

Джерело: розроблено автором.
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Важко акумулювати достатню кількість фінансових
ресурсів за рахунок прибутку, який залежить від
внутрішніх і зовнішніх чинників. Відповідно підприєм-
ствам харчової промисловості потрібно розраховувати
лише на власні кошти як на дійовий механізм переосна-
щення та розвитку галузі [8, с. 63].

Рентабельність виробництва зростає по мірі підви-
щення продуктивності, ціни реалізації і зниження витрат
на виробництво одиниці продукції [6].

Економічне обгрунтування інноваційної діяльності
проводиться на всіх стадіях її розвитку. Самий відпові-
дальний момент економічного прогнозування по оцінці
інновацій пов'язаний із стадією виробничого впровад-
ження, до початку якої необхідно здійснити повну екс-
пертизу проекту.

У цей період повинні бути виявлені і оцінені всі очіку-
вані позитивні і негативні сторони проекту і надано все-
бічний висновок за участю всіх спеціалістів. Після повної
експертизи активна пропаганда інноваційного проекту
повинна зацікавити споживача і інвестора в його реалі-
зації і забезпечити відповідний попит на ринку інновацій.
Розрахунок ефективності необхідно вести стосовно до
умов, коли виробництво нормально функціонує [6].

Головною задачею діяльності підприємства в умо-
вах ринку є визначення необхідності впровадження інно-

ваційних продукції, виведення її на нові ринки або роз-
ширення існуючих. У даному випадку застосовують
якісні методи оцінки, які засновані як правило, на екс-
пертних оцінках фахівців і носять суб'єктивний харак-
тер [2, с. 65].

Ми вважаємо, що ідеальним варіантом визначення
необхідності виробництва нових видів продукції є по-
єднання кількісних (формалізованих) і якісних (нефор-
малізованих) методів, при цьому необхідно врахувати,
що система прогнозування виробництва нової продукції
є найбільш складною із існуючих і вимагає для своєї
реалізації високої професійної кваліфікації виконавців
(табл. 2).

Прийняття рішень з виробництва інноваційної про-
дукції і результатів технічного прогресу пропонуємо
представити у вигляді послідовних етапів і підетапів (рис.
1).

Процес прийняття рішення повинний починатися із
структуризації завдання. Для цього спочатку відбу-
вається попередній аналіз і змістовна постановка кон-
кретного завдання. Цей етап важливий і часто є
найбільш важким, робиться він із залученням кваліфі-
кованих експертів. Далі формуються критерії на основі
класифікації інновацій, які з достатньою мірою повно-
ти відображають цілі рішення. Після цього здійснюєть-
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Рис. 1. Загальна схема прийняття рішення

щодо вибору раціональних варіантів виробництва інноваційної продукції
Розроблено автором.
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ся формування початкової множини припустимих аль-
тернативних варіантів при виробництві інноваційної
продукції.

Число варіантів інноваційної продукції залежить від
даної області існування інновації, але у будь-якому ви-
падку воно може бути досить велике для забезпечення
гарантії повноти цієї великої кількості.

Далі здійснюється формування сукупності критеріїв,
тобто вибір опису критеріїв (якісних і кількісних) і яки-
ми значеннями вони описуватимуться (від детермінова-
них до імовірнісних). Цей вибір залежить від повноти,
міри достовірності і способу отримання інформації про
відповідні критерії. Після цього для усіх альтернатив-
них варіантів інноваційної продукції шляхом розрахун-
ку або опитування експертів визначаються конкретні
значення критеріїв конкурентоспроможності.

В якості критеріїв використовуються техніко-еко-
номічні показники виробництва продукції (собівартість
виробництва, продуктивність праці тощо), економічні
показники (виручка від реалізації, прибуток від реалі-
зації тощо), а також низка інших показників, наприклад,
технічні — залежно від змісту конкретної задачі.

Після розрахунку критеріїв вибору оптимального
рішення для усіх альтернативних варіантів інноваційної
продукції здійснюється аналіз взаємозв'язку критеріїв.
Він проводиться на основі кореляційного аналізу і доз-
воляє:

— розбити усю групу даних критеріїв на групи взає-
мопов'язаних щодо фізичного змісту критеріїв;

— виявити в групах найбільш інформативних пред-
ставників;

— зменшити (за необхідністю) розмірність просто-
ру критеріїв за рахунок видалення сильнокорельованих
і малоінформативних критеріїв.

Такий критеріальний аналіз істотно полегшує пра-
вильний вибір структури і кількості критеріїв. Можли-
во, що після цього етапу виникне необхідність повер-
нення на попередні етапи для уточнення початкової по-
становки завдання. Важливим етапом є також визначен-
ня відносної важливості критеріїв конкурентоспро-
можності. Для цього використовується відповідна ме-
тодика. На цьому закінчується етап структуризації зав-

дання оцінки інноваційної діяльності і вибору оптималь-
них варіантів і починається етап пошуку і дослідження
рішення, який містить низку підетапів.

Спочатку робиться аналіз критеріальної інформації.
На підставі цього має бути вибраний метод прийняття
рішень, найбільш відповідний для вирішення завдання.
Від того, який метод буде вибраний, багато в чому за-
лежить якість отриманого рішення. Проведений аналіз
і класифікація методів прийняття рішень дозволяє ре-
комендувати ієрархічну схему, наведену на рис. 2, Для
здійснення вибору з банку методів прийняття рішень
підмножини методів для вирішення конкретного завдан-
ня залежно від виду інформації, припустимості ризику
у вирішенні завдання і особливостей використовуваних
методів, їх недоліків та переваг.

У процесі вибору методу прийняття рішення після
обробки детермінованої і ймовірнісної інформації ви-
користовують метод стохастичного домінування, тоб-
то той варіант рішення кращий, для якого вища ймо-
вірність одержання найбільш прийнятного результату.

Якщо в отриманій підмножині методів виявляється
більше за один метод, то можливе вирішення завдання
з використанням усіх методів з отриманої підмножини
з подальшим узагальненням результатів. При незадо-
вільності рішенням може виникнути необхідність повер-
нення на попередні етапи, аж до початкової постановки
завдання.

З метою вивчення можливостей застосування існу-
ючих методів вважаємо за доцільне звернутися до ме-
тоду побудови "дерева рішень". Застосування його на
практиці при допомозі схеми ймовірнісних подій, що
пов'язані з інноваційною діяльністю отримують нагляд-
не представлення про рівень ризику і економічні виго-
ди. В процесі використання даного методу ми вважає-
мо, що доцільно використовувати такі етапи:

а) виявляються альтернативні варіанти інноваційних
рішень і за кожним з них оцінюється ймовірність (суб'єк-
тивна та об'єктивна) отримання кількісних показників
(виручка від продажу, коефіцієнт оборотності, середня
величина оборотних активів);

б) вся релевантна інформація систематизується у
табличній формі;

Рис. 2. Логічна схема вибору методу прийняття рішення
Розроблено автором.
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в) з використанням інформації, яка узагальнена в
аналітичній таблиці будується схема "дерево рішень" і
розраховуються очікувані значення показників за кож-
ним альтернативним варіантом прийняття рішень;

г) за результатами проведеного аналізу формулю-
ються висновки і пропонуються практичні рекомендації.

Метод побудови дерева рішень дозволяє у процесі
аналізу формулювати різні комбінації факторних показ-
ників з урахуванням ймовірностей їх досягнення
підприємством; на основі скомбінованих варіантів роз-
раховуються результативні показники та ймовірності їх
настання; виходячи з підсумкових розрахунків форму-
люються висновки про застосовування конкретної ком-
бінації факторів. Даний метод дозволяє врахувати ри-
зики стану ринку, який сформований під впливом попи-
ту на інноваційну продукцію.

ВИСНОВКИ
Головними напрямами розвитку будь-якого підприє-

мства є: постійна робота по поліпшенню якості про-
дукції, що виробляється, розширення асортименту, зни-
ження собівартості та пошуки додаткових ринків збуту.
Необхідність розширення асортименту диктується про-
блемами ринку, що пов'язана зі змінами смаків спожи-
вачів, необхідністю підвищення харчової та зниження
енергетичної цінності продукції. З метою підвищення
конкурентоздатності своєї продукції спеціалісти підпри-
ємств постійно ведуть роботу щодо створення нових
видів продукції. Інноваційна продукція підприємств по-
винна виготовлятися згідно з технологічними інструк-
ціями з дотриманням санітарних норм i правил. На весь
асортимент продукції, що випускається, повинні бути са-
нітарно-гігієнічні висновки.

Враховуючи виконані розрахунки та побудову "де-
рева рішень", ми можемо стверджувати, що даний ме-
тод можна використовувати в якості оцінки ефектив-
ності інноваційної діяльності при прийнятті рішень щодо
оптимізації виробничих процесів. Отримані за допомо-
гою даного методу результати дозволяють підприєм-
ствам урахувати ситуації на ринку, ймовірності настан-
ня тих або інших подій у процесі визначення доцільності
виробництва інноваційної продукції.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стрімкий розвиток міжнародного туризму в усьому світі

висуває підвищені вимоги до якості готельного сервісу, що
напряму залежить від ефективності інвестиційних процесів.

Формування нового соціально-економічного середови-
ща, характерного для розвитку сервісної економіки, впро-
ваджує значні зміни в систему державного регулювання
організаційно-економічних відносин в туристичному секторі,
ставить складні завдання підвищення ефективності функці-
онування підприємств готельного бізнесу в умовах жорст-
кої конкуренції туристичного ринку [7].

Готельний сервіс містить у собі цілий комплекс послуг
засобів розміщення для туристів і, в значній мірі, визначає
їх привабливість. Освоєння нових видів туризму, формуван-
ня відповідних умов, грамотна бізнес-політика, розвиток
сучасної інфраструктури дозволить ринку отримати суттєву
вигоду. Однак українські підприємства готельного господар-
ства сьогодні характеризуються низьким рівнем сервісу і
якості послуг, неефективним менеджментом, що не дає мож-
ливості повною мірою задовольняти потреби ринку в готель-
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них послугах і витримувати конкуренцію на міжнародному
рівні. Від вирішення даних проблем, вивчення причин їх ви-
никнення з метою зниження негативних наслідків залежить
розвиток ринку готельних послуг, інвестиційний потенціал
якого в Україні значний [3].

Інвестиції в готельний бізнес є ключовим елементом
розвитку туризму [8]. Одним з найважливіших завдань дер-
жавної політики є моніторинг інвестиційної привабливості
та коректування державної інвестиційної політики з метою
створення сприятливих умов для розвитку туристичної
інфраструктури і, зокрема, готельного будівництва. Важ-
ливість цього завдання випливає з тих обставин, що цей еле-
мент туристичної інфраструктури є базовим необхідним еле-
ментом розвитку туризму в країні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам функціонування та розвитку індустрії гос-
тинності присвячені роботи А.Д. Чудновського, В.С. Ян-
кевіча, В.С. Сеніна, А.Ф. Рогачева, Г.А. Папіряна, Г.Л. Ба-
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гиева, В.В. Богалдіна-Малих, В.А. Морозова, А.Л. Лісника,
Т.Л. Левченко, І.Ю. Ляпіна, М.Б. Біржакова, В.Г. Гуляева,
А.П. Дуровича, А.Т. Кіріллова, В.А. Квартальнова. Разом з
тим, теоретичні основи формування інвестиційної приваб-
ливості в готельному бізнесі розглянуті в недостатній мірі
та повинні стати об'єктом спеціального наукового дослід-
ження в галузі теорії і практики регулювання процесів на
ринку готельних послуг.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета дослідження полягає у вивченні теоретичних та

практичних аспектів формування умов інвестиційної приваб-
ливості готельного бізнесу в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сьогоднішній день в Україні сфера готельного бізне-
су відчуває зростання інвестиційних пропозицій як з боку
іноземних, так і вітчизняних інвесторів. Готельний бізнес у
країні перебуває на етапі свого формування, однак аналіз
індустрії показує, що за останні роки ця сфера розвиваєть-
ся стабільно і динамічно та має величезний потенціал і пер-
спективи, хоча є найбільш нерозвиненим сегментом комер-
ційної нерухомості та займає одне з останніх місць в списку
європейських країн за кількістю готелів [5].

Стимулюючим фактором розвитку готельного бізнесу
в Україні є стабільне зростання туристичного потоку [4]. За
даними Всесвітньої туристської організації Україна вхо-
дить до числа 15 країн-лідерів світу за обсягами залучення
туристів. Щорічно країну відвідує понад 20 млн гостей з
різних країн — удвічі більше, ніж Хорватію, втричі більше,
ніж Болгарію, в сім з половиною разів більше, ніж Ізраїль і
майже вдев'ятеро більше, ніж Кіпр (рис. 1). За прогнозною
оцінкою ЮНВТО в 2014 році Україна займе 12 рядок у спис-
ку найбільш відвідуваних країн світу. Найбільш привабли-
вими містами України туристи вважають Львів, Одесу, Київ.

Готельний сектор Києва є найбільш розвиненим та профес-
ійним серед інших міст України. У ньому сконцентрована найб-
ільша кількість якісних готелів всіх сегментів та міжнародних
суб'єктів готельної діяльності. Так, у столиці перебуває 8 з 16
готелів України, що входять у велику міжнародну мережу
(Fairmont, Intercontinental, Hyatt, Radisson Blu, Holiday Inn, Ra-
mada Encore, Ibis). При цьому даний ринок продовжує розвива-
тися, володіючи достатньо великим потенціалом зростання [6].

Столичний сектор гостинності все ще відстає за
кількісно-якісним характеристикам від ринків Європи, Азії
та Північної Америки. Так, у Києві на 1000 приїжджих, за
оцінками ABHG, доводиться 0,54 номери в готелях міста.
Даний показник не тільки в рази поступається таким містам,
як Варшава, Будапешт, Прага, Берлін, Відень, але й не пе-
ревищує аналогічні показники у Львові та Одесі.

А якщо врахувати, що номерний фонд і сервіс
багатьох київських готелів не дотягують до євро-
пейського рівня, то дефіцит якісної пропозиції стає
ще більш явним. Відсутність на даний момент
відчутною конкуренції практично у всіх сегментах
готельного ринку дозволяє якісним готелям до-
сягати високих операційних показників.

Згідно з даними Головного управління ста-
тистики Києва, на кінець 2013 року в місті фун-
кціонувало 185 об'єктів тимчасового розміщен-
ня на 17490 місць в організаційно-правовій
формі юридичних (160 одиниць) та фізичних
(25 одиниць ) осіб. Серед них, туристам і гос-
тям міста пропонуються: готелі різних кате-
горій, 27 діючих комплексів апартаментів,
більше 50 малих готелів на 20 і менше номерів,
36 хостелів, гуртожитки готельного типу, сана-
торії та інші засоби розміщення [4].

Щорічно готельний фонд Києва поповнюється в серед-
ньому одним висококласним готелем (upscale — luxury), 1—
3 готелями середнього цінового сегмента та 3—4 готелями
категорій economy і budget, що дає середньорічний приріст
загального номерного фонду на 3—5%. Винятком з цієї 10-
річної динаміки став 2012 рік, за який відкрилося 29 нових
готелів, що призвело до зростання обсягу пропозиції в сто-
лиці за чотири квартали біля 30%. Такий стрибок був обу-
мовлений підготовкою міста до "Євро — 2012". У 2013 р.
зростання обсягу пропозиції значно знизилося. За останнійй
рік в столиці відкрилося лише 3 готелі: " Тиса" (112 номерів),
La Vilia Hotel & Ballroom (40 номерів), "Екотель Краків" (27
номерів). Ці готелі відносять до об'єктів категорії economy.

За уточненими даними Головного управління статисти-
ки в Києві сьогодні готельна пропозиція столиці складає
11883 готельних номерів, структуру яких формують (рис.
2): готелі категорії 5 зірок — 10%; готелі категорії 4 зірки
— 18%; готелі категорії 3 зірки — 42%; 1—2 зірки готелі
займають 30%.

За останні роки на київському готельному ринку з'яв-
ляється все більше цікавих та перспективних проектів, до
управління якими залучаються як іноземні, так і українські
оператори. Високий потенціал столичного ринку привертає
все більше міжнародних готельних операторів, які прагнуть
зміцнити вже існуючі позиції або освоїти нові сегменти [2].
Так, до функціонуючих в Україні з 2007 року міжнародним
брендам Hyatt та Radisson Blu сьогодні додалися ще 5: опе-
ратор Inter Continental Hotels Group вивів два бренду Inter
Continental і Holiday Inn , Wyndham Hotel Group вийшов на
ринок з брендом середньої категорії Ramada Encore, Accor
hotels почав розвиток з відкриття Ibis, а Fairmont Raffles
Hotels International реалізував Fairmont Grand Hotel. Станом
на початок 2014 року, в Києві на різній стадії реалізації зна-
ходиться ще більше 10 готельних проектів. Очікується, що в
найближчі 3—4 роки відкриються готелі під брендами, які
ще не були представлені в столиці, а саме: Swissotel, Hilton,
Renaissance, Sheraton, Aloft, Best Western Plus. Також буде
розширена лінійка вже працюючої в регіонах країни групи
Rezidor за рахунок відкриття готелю під брендом Park Inn.

Таким чином, частка номерного фонду в Києві, управ-
ління яким буде здійснюватися під міжнародним брендом,
до 2017 року може зрости з існуючих на сьогоднішній день
17,2% до 30,2%.

За даними ABHG, за рік готелями столиці України об-
слуговується близько 1,5 мільйонів туристів, а середньорічні
показники завантаження високоякісних київських готелів
доходять до 63—68% [5]. За цим показником Київ є безза-
перечним лідером серед українських міст.

Приріст кількості туристів та гостей міста хоча і демонструє
позитивну динаміку, але все ж не здатний в достатній мірі задо-
вольнити готельних операторів та гарантувати прийнятний рівень
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заповнюваності. Середня тривалість перебування
одного гостя, в тому числі іноземця, в столичних
готелях становить трохи більше 2 діб. Нерозвине-
на туристична інфраструктура Києва та України в
цілому знижують час перебування в місті туристів
і, відповідно, період їх проживання в готелях.

У 2007—2008 роках київські готелі демон-
стрували заповнюваність номерів у межах 65—
70 %, у той час як в 2009—2010 роках, у зв'яз-
ку зі спадом ділової активності в наслідок світо-
вої фінансової кризи, знизилася до 55—60 %.
За 2012 рік у Києві було введено в експлуата-
цію дев'ятнадцять готелів категорії дві — п'ять
зірок із загальним номерним фондом 2174 но-
мерів, що збільшило пропозицію на 21,9% та
значно посилило конкуренцію. При цьому істот-
ного збільшення попиту у зв'язку з проведен-
ням чемпіонату Європи з футболу, як прогно-
зувалося, не відбулося. У результаті згідно з да-
ними міжнародної консалтингової компанії HVS, середньо-
річний коефіцієнт заповнюваності номерів у готелях Києва
за результатами 2012 року становив 44,8 % [5]. Істотного
збільшення попиту не відбулося і в 2013 році та й умови фун-
кціонування столичного готельного ринку продовжували за-
лишатися непростими. В результаті інвестори почекали з вве-
денням готелів в експлуатацію та перенесли дати відкриття
нових об'єктів на пізніші періоди.

Підводячи підсумки, визначимо наступні тенденції, які
будуть характеризувати розвиток ринку готельної нерухо-
мості в найближчі роки:

1) посилення конкуренції між існуючими готелями ви-
сокого класу (4—5 зірок) у зв'язку зі значним обсягом нової
пропозиції, що з'явилася на ринку за останній рік;

2) зниження показників прибутковості готелів високо-
го сегмента на фоні збільшення пропозиції;

3) підвищення інтересу інвесторів та операторів до сег-
менту бюджетних готелів.

ВИСНОВКИ
Готельна індустрія є матеріально-технічною базою, ос-

новою для освоєння туристично-рекреаційного потенціалу
та розвитку туризму в країні. Тому для кращого викорис-
тання туристичних можливостей України необхідно вирішити
найважливіше завдання — створення сучасної інфраструк-
тури і, насамперед, сектора розміщення, що відповідає євро-
пейським стандартам.

Становлення ринку готельних послуг в Україні виявило
цілий комплекс проблем і протиріч, пов'язаних з трудноща-
ми переходу готельних підприємств до нових умов господа-
рювання. Підприємства індустрії гостинності найбільш
схильні до впливу різних макро- і мікроекономічних чин-
ників. Тому виявлення та оцінка тенденцій розвитку готель-
ного бізнесу, стратегічно значущих чинників зовнішнього та
внутрішнього середовища, що впливають на інвестиційну
привабливість даної сфери, відіграє ключову роль у забез-
печенні успіху підприємств на ринку послуг.

Для успішного розвитку сфери готельних послуг в Україні
необхідні розробка та реалізація комплексу заходів, що сприя-
ють створенню умов для активізації інвестиційної діяльності,
виявлення інвестиційних ресурсів, а також створення переду-
мов та можливостей розвитку механізму інвестування господа-
рюючих суб'єктів готельного бізнесу. У цьому зв'язку актуаль-
ним є вирішення проблеми залучення інвестиційних ресурсів у
розвиток сфери готельних послуг на основі кооперації ресурсів
і дій держави та приватного сектора в реалізації інфраструктур-
них програм та проектів. При цьому сукупність прийнятих дер-
жавою економічних, фінансових, нормативних, правових, орган-
ізаційних заходів повинна найкращим чином відобразити інвес-
тиційну привабливість суб'єктів готельного бізнесу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання контролю та окупності інвестицій завжди було

актуальним. У період кризи, невизначеної політичної ситуації
проблеми загострюються та потребують використання моб-
ільних інструментів моніторингу фінансових зовнішніх та
внутрішніх процесів. У період освоєння інвестицій, особли-
во, якщо цей період тривалий, ринкова кон'юнктура зазнає
значних коливань: змінюються ціни на інвестиційні товари, а
іноді і самі суб'єкти інвестиційного процесу. В цей період усі
суб'єкти інвестиційної діяльності, що виконують свої функці-
ональні обов'язки щодо проекту, повинні здійснювати пост-
ійний контроль і нагляд за процесом реалізації проекту, оці-
нювати поточні результати та вносити корективи у бізнес-
план, проект організації будівництва, проект виробництва
робіт, план фінансування, календарний план або сітьовий
графік та інші документи, за допомогою яких можна спосте-
рігати та регулювати освоєння інвестицій [1]. Якщо говорити
про цільову зацікавлену аудиторію, то це — в першу чергу
самі інвестори, фінансові директори, директори та власники
підприємств, акціонери, керівники підрозділів, що здійсню-
ють внутрішні інвестиції, тощо. Найчастіше, інвестиції впро-
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ваджують як інвестиційний проект, окупність якого реально
здійснюється після закінчення проекту та введення в експлу-
атацію. Саме тому, на цьому етапі також доцільно продовжу-
вати фінансовий моніторинг за такими показниками: загаль-
ний обсяг інвестицій за проектом, джерела фінансування,
введено в експлуатацію виробничих фондів, грошові потоки,
мобілізація внутрішніх ресурсів, обгрунтування інших дже-
рел фінансування, внутрішня норма ефективності інвестицій,
строк окупності введених до експлуатації фондів за нормою
ефективності інвестицій [1]. Все це обумовлює потребу в роз-
робці ефективного візуального платіжного календаря, який
дозволить реалізувати мобільний моніторинг всіх грошових
потоків, а також сформувати такі візуальні запити інформації,
що допоможуть особам, що приймають рішення щодо подаль-
шого інвестування та внесення змін в фінансову політику
підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Наука управління інвестиційними потоками активно роз-
вивається як в напрямі оптимізації інвестиційних потоків, так
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і в напрямі автоматизації функцій фінансового менеджмен-
ту. Серед багатьох наукових праць, можна виділити роботи
таких авторів як І. Бланка, Н. Васюка, А. Гаріфуліна, Л. Ліго-
нєнко, А. Поддєрьогіна, А. Гуржія, А. Єршова, М. Жалда-
ка, Ю. Жука, М. Львова, Ю. Машбиця, В. Монахова, В. Ніко-
лаєва, Ю. Рамського, О. Співаковського, Ю. Теслі, Ю. Тріу-
са, А. Черепа та інших [1—5]. Практичний досвід впровад-
ження інструментів управління інвестиційними потоками
[6—8] дозволяє зробити висновок про те, що вони впровад-
жуються на підприємствах несистемно, і мало впливають на
процеси прийняття рішення щодо інвестицій та управління
грошовими потоками.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в розробці методики впровадження

системи управління інвестиційними потоками підприємства
на прикладі платіжного календаря.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Високий динамізм інвестиційних потоків, їх залежність

від безлічі чинників короткострокового дії визначають не-
обхідність розробки планового фінансового документа, що
забезпечує щоденне управління надходженням і витратами
грошових коштів підприємства. Таким плановим докумен-
том виступає платіжний календар.

Платіжний календар, що розробляється на підприємстві
в різноманітних варіантах, є найбільш ефективним і надійним
інструментом оперативного управління його грошовими
потоками [6]. Він надає можливість розв'язувати такі основні
завдання:

— звести прогнозні варіанти плану надходження та вит-
рачання грошових коштів ("оптимістичний", "реалістичний",
"песимістичний") до одного реальному завданням щодо
формування грошових потоків підприємства в рамках од-
ного місяця;

— в максимально можливій мірі синхронізувати пози-
тивний і негативний грошові потоки, підвищивши тим самим
ефективність грошового обігу підприємства;

— забезпечити пріоритетність платежів підприємства за
критерієм їх впливу на кінцеві результати його фінансової
діяльності;

— у максимальній мірі забезпечити необхідну абсолют-
ну ліквідність грошового потоку підприємства, тобто його
платоспроможність в рамках короткострокового періоду;

— включити управління грошовими потоками в систе-
му оперативного контролінгу (а відповідно і поточного мон-
іторингу) фінансової діяльності підприємства.

Основною метою розробки платіжного календаря (у
всіх його варіантах) є встановлення конкретних термінів
надходження коштів і платежів підприємства і їхнє дове-
дення до конкретних виконавців у формі планових зав-
дань. З урахуванням цієї мети платіжний календар визна-
чають іноді як "план платежів точної дати". Найбільш по-
ширеною формою платіжного календаря, яка використо-
вується у процесі оперативного планування грошових по-
токів підприємства, є його побудова в розрізі двох роз-
ділів:

— графіка майбутніх платежів;
— графіка майбутніх надходжень грошових коштів.
Однак якщо запланований вид грошового потоку носить

односторонній характер (тільки позитивний чи тільки нега-
тивний), платіжний календар розробляється у формі одно-
го відповідного розділу.

Види платіжного календаря диференціюються в рамках
підприємства в розрізі окремих видів господарської діяль-
ності, а також у розрізі різних типів центрів відповідальності
(структурних одиниць та підрозділів). Можна виділити на-
ступні види платіжного календаря підприємства, диферен-
ційовані за цими ознаками.

У системі оперативного управління грошовими потока-
ми по операційній діяльності підприємства основними ви-
дами платіжного календаря є наступні:

Податковий платіжний календар.
Календар інкасації дебіторської заборгованості.
Календар обслуговування фінансових кредитів.
Календар (бюджет) формування виробничих
Календар (бюджет) управлінських витрат.
У системі оперативного управління грошовими потока-

ми з інвестиційної діяльності підприємства основними ви-
дами платіжного календаря є наступні:

Календар (бюджет) формування портфеля довго-
строкових фінансових інвестицій.

Календар (капітальний бюджет) реалізації програми
реальних інвестицій.

Календар (капітальний бюджет) реалізації окремих інве-
стиційних проектів.

У системі оперативного управління грошовими потока-
ми з фінансової діяльності підприємства можуть розробля-
тися наступні види платіжного календаря:

Календар (бюджет) емісії акцій.
Календар (бюджет) емісії облігацій. Розробка такого

планового документа носить періодичний характер. Прин-
ципи його розробки ті ж, що і в попередньому варіанті опе-
ративного фінансового плану.

Календар амортизації основного боргу за фінансови-
ми кредитами.

Ці види платіжного календаря як форми оперативного
планового документа можуть бути доповнені з урахуванням
обсягу та специфіки господарської діяльності підприємства.
Конкретний перелік видів платіжного календаря підприєм-
ство встановлює самостійно з урахуванням вимог ефектив-
ності управління грошовим оборотом.

Платіжний календар як інструмент управління не пови-
нен існувати окремо від єдиної системи управління фінан-
сами та стратегії підприємства. Для ефективного впровад-
ження в компанії платіжного календаря, необхідно спочат-
ку проаналізувати систему бюджетування в цілому. Для цьо-
го потрібно відповісти на питання: як складаються бюдже-
ти, в розрізі яких аналітик, в які терміни, хто за які статті
відповідає і наскільки вже існуюча система планування ак-
туальна і ефективна в роботі? Через те, що платіжний ка-
лендар є невід'ємною частиною бюджету руху грошових
коштів, то при неправильному підході до планування гро-
шових потоків на тривалий час, короткострокове плануван-
ня не тільки не дасть жодних результатів, а й матиме зво-
ротний ефект.

Схема впровадження розділена на три основні блоки з
виділеними в них окремими етапами: бюджетування; регла-
ментація і визначення правил формування; автоматизація.
У випадку, коли підприємство володіє розвинутою інфор-
маційною системою, в склад якої входять модулі бюджету-
вання, доцільно регламентувати фізичні процеси під інфор-
маційні, що дозволить одержати комплексну систему управ-
ління грошовими потоками від відповідності стратегічних
цілей до оперативного платіжного календаря.

Ідеальна модель розробки та впровадження бізнес- про-
цесу "платіжний календар" складається з таких етапів.

1. Розробка стратегії розвитку підприємства та його
фінансових і інвестиційних цілей.

2. Розробка інвестиційної політики підприємства.
3. Розробка платіжної політики підприємства у відпо-

відності до стратегічних цілей.
Потрібно не тільки визначати терміни виплат та здійсню-

вати їх, а і управляти черговістю платежів. Для цього у кож-
ному з напрямів усіх кінцевих одержувачів грошей розділи-
ти на дві (оптимально) групи, рознесені по тому чи іншому
критерію. Критеріями можуть бути різні ознаки: тривалість
допустимої кредиторської заборгованості, обов'язковість
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виплат (податки, наприклад), пріоритетність контрагента або
будь-які інші важливі для бізнесу параметри. З точки зору
пріоритетності платежів кожен напрям в одну з трьох груп:
першочергові платежі, другорядні, платежі, в яких допус-
кається затримка на достатньо великий термін. Схема може
бути спрощена до розподілу за постачальниками, за напря-
мами.

Створення подібного регламенту дозволить переклас-
ти управління прийомом рішення по виплатах з перших осіб
компанії на фінансову службу, знівелювавши фактор осо-
бистих інтересів при прийомі одноосібного рішення і вив-
ільнивши керівництво для вирішення стратегічних завдань.

Регламентація процесів здійснюється шляхом моделю-
вання всіх операцій, що включають процедуру платежів —
від заявки від менеджерів до перевірки на відповідність і
сплату. Модель бізнес-процесу дозволить побачити рух
інформації, контрольні точки та виявити всіх учасників- від
ініціаторів, акцепторів до виконавців.

Зручно проводити роботу з побудови структури учас-
ників за допомогою накладання її на організаційну карту
компанії. Для цього достатньо схематично відобразити взає-
мозв'язку структурних одиниць компанії між собою і потім
близько кожної структурної одиниці відобразити всіх ініціа-
торів, акцепторів і виконавців.

Визначившись зі структурою формування, проходжен-
ня платежів, узгодження й виконання їх, вже не важко в на-
явну схему зі зв'язками внести функціонал для кожного учас-
ника.

Потрібно розробити єдиний пакет документів, що вклю-
чає всі необхідні шаблони для кожної штатної одиниці.

Для ініціаторів — шаблони подачі заявок на оплату (
цілком імовірно, що для різних відділів будуть потрібні різні
шаблони), шаблони пояснювальних для позаштатних пла-
тежів, шаблони для аналітики за підсумками періоду, шаб-
лони звітних документів для надання керівництву тощо.
Орієнтуючись на складену блок-схему і розроблені функц-
іонали штатних одиниць зробити це не важко. Важливо скла-
сти карту операцій, що відбуваються і на кожному етапі про-
ставити ті контрольні точки, які вимагають відпрацювання.

Необхідно передбачити систему, яка не тільки буде
фіксувати стан платежу (пройшов / не пройшов ), а й буде
сигналізувати про поточний стан заявки, у кого вона знахо-
диться на виконанні.

Ефективність впровадження інструментів можна оціни-
ти за розрахунковим часом (якщо у співробітників будуть
проблеми, розрахунковий час виконання завдання буде пе-
ревищено, а інтервальний аналіз покаже, де саме) [8].

Факти виявлення позаштатних платежів і ситуацій в ціло-
му (розумно визначити ліміт таких ситуацій на певний термін.
Скажімо, до 5% позаштатних ситуацій за місяць — норма.
При перевищенні система повинна підлягати коригуванню).

Впроваджувати систему можна поетапно. Це дозволить,
не порушуючи загального режиму роботи компанії прово-
дити налагодження і налаштування.

ВИСНОВКИ
1. Успішність впровадження і використання в компанії

такого інструменту, як платіжний календар залежить від
коректності та оптимальності розробленої архітектури про-
цесу.

2. Тільки при дотриманні всіма співробітниками встанов-
лених регламентів і однаковому розумінні системи управлі-
ння грошовими потоками буде результативним.

3. Інформація повинна бути структурована за єдиними
для всієї компанії правилами.

Головним користувачем та координатором використан-
ня інструментів управління потоками є фінансовий менед-
жер та керівництво підприємство. Саме тому, оптимально
скомпонований платіжний календар дозволяє відслідкову-

вати фактичний рух коштів та при виявленні відхилень мати
можливість і час проаналізувати ситуацію, що склалася і
прийняти оптимальне рішення.

Централізація управління грошовими потоками дозво-
ляє:

— ефективно перерозподіляти між філіями (під-
приємствами компанії) грошові ресурси;

— своєчасно погашати зобов'язання перед кредиторами;
— на більш вигідних умовах одержувати кредити для

фінансування роботи дочірніх підприємств, а також на інве-
стиційні цілі;

— інвестувати вільні грошові кошти з метою отримання
доходу (депозити, цінні папери).

Ефективно організовані грошові потоки підприємства є
найважливішим показником його фінансового благополуч-
чя і передумовою досягнення високих результатів його
діяльності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання ефективності навчання персоналу завжди

було актуальним. Вкладення інвестицій в людський ка-
пітал вимагає також відповіді на питання — коли та як
ці інвестиції стануть окупними. Для персоналу на вироб-
ництві, у відділах продажів оцінка роботи персоналу
може бути вимірюватись відносно обсягу виробництва
та продажів, якості продукції та послуг. Посадові осо-
би самоврядування оцінюються рівнем довіри громади,
ефективністю проведених програм та проектів розвит-
ку території тощо. Проблема підвищення ефективності
роботи кадрових служб в органах державної влади та
місцевого самоврядування має досить давню історію.
Теза про те, що "кадри вирішують все", стала крилатим
висловом ще за радянських часів. Проте популярність
наведеної думки не привела до надання кадровим служ-
бам дійсно вагомого значення щодо вирішення питань
формування й реалізації кадрової політики у сфері дер-
жавної служби та служби в органах місцевого самовря-
дування. Цим підрозділам надавалася в основному роль
реєстрації, обліку та документального забезпечення
роботи з персоналом, яка у всіх ключових своїх аспек-
тах виконувалася і виконується лінійними керівниками
різних рівнів. Планування витрат в систему навчання та
оцінка діяльності персоналу органів самоврядування
входить в обов'язки кадрових служб і повинні бути
сформовані за допомогою системного підходу.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Серед авторів публікацій, що присвячені більш
загальним завданням оцінювання ефективності витрат
у розвиток людського капіталу можна назвати таких,
як: Г. Беккер, З. Варналій, А. Гальчинський, В. Геєць,
В. Гошовська, О. Грішнова, Г. Євтушенко, П. Ромер,
В. Куценко, Є. Лібанова, Р. Лукас, Ю. Макагон, А. Ма-
тушко, Р. Нельсон, С. Писаренко, Дж. Р. Уолт, Е. Філіпс,
Л. Шевчук, Т. Шульц та інші. Але питання оцінки персо-
налу після навчання, ефективності державних та осо-
бистих інвестицій в людський капітал залишається вир-
ішеним недостатньо [1—5].

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в розробці методики оцінки пер-

соналу після підвищення кваліфікації для обгрунтуван-
ня доцільності інвестицій в людський капітал органів
самоврядування

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Необхідною передумовою ефективного виконання

завдань та повноважень місцевого самоврядування є
належний професійний рівень підготовки службовців
органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих
рад, сільських, селищних, міських голів. Від того, в якій
мірі службовці та депутати місцевих рад обізнані із за-

ADVISABILITY OF INVESTMENT IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM
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конодавчими основами муніципальної діяльності, з но-
вітніми технологіями муніципального менеджменту, чи
володіють вони навичками практичного застосування
цих знань в умовах конкретної територіальної грома-
ди, безпосередньо залежить те, в яких умовах живе на-
селення відповідного села, селищ, міста, який рівень
громадських послуг надається в системі місцевого са-
моврядування.

На прикладі України ми можемо спостерігати, коли
за однакових умов ресурсного забезпечення соціаль-
но-економічний стан одних територіальних громад ра-
зюче відрізняється від стану інших.

Досягнення територіальних громад цих міст є ре-
зультатом впливу багатьох різноманітних чинників, зок-
рема, географічних, кліматичних, економічних, політич-
них тощо. Але головним фактором є те, що там сфор-
мовані професійні команди менеджерів, здатні до по-
шуку нетрадиційних рішень в проблемних ситуаціях
місцевого життя. Міські голови, ради цих міст постійну
увагу приділяють питанням підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації муніципальних службовців.
Їх представники є постійними учасниками всіх освітніх
заходів, що проводяться Українською Академією дер-
жавного управління при Президентові України, асоціа-
ціями органів місцевого самоврядування, Фондом спри-
яння розвитку місцевого самоврядування, іншими дер-
жавними та недержавними органами та організаціями,
міжнародними установами.

Зазначене свідчить про те вагоме значення, яке на-
бувають питання підготовки, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації муніципальних службовців для за-
безпечення сталого місцевого і регіонального розвит-
ку, підвищення добробуту територіальних громад, по-
кращання якості громадських послуг, що надаються
населенню в системі місцевого самоврядування.

Досвід Європейського Союзу показав, що навчан-
ня персоналу органів самоврядування має місце ши-
рокий спектр різноманітних спеціалізацій, якому
сприяє наявність спільної інформаційно-методичної
бази системи підготовки, перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації посадових осіб органів місцевого са-
моврядування та депутатів місцевих рад. Єдиний
інформаційний простір забезпечує необхідну взаємо-
дію різних рівнів управління і не перешкоджає враху-
ванню специфіки функціональних задач, які вирішу-
ються муніципальними службовцями [6]. У більшості
країн значна увага приділяється навчанню виборних
посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Так, у Латвії є декілька державних закладів, які нада-
ють навчальні послуги для посадових осіб органів
місцевого самоврядування і депутатів місцевих рад. У
Німеччині підготовкою муніципальних службовців зай-
маються Інститут транскордонного співробітництва
(Institut fur Grenzuberschreitende Zusammenarbeit) та
Школа державного управління в Келі (Hochschule fur
offentliche Verwaltung Kehl). У Польщі також і багато
установ, які надають навчальні послуги для, серед них,
наприклад, Національна школа державного управлін-
ня (Krajowa Szkola Administracji Publicznej), Фонд роз-
витку місцевої демократії (Fundacja Rozwoju De-
mokracji Lokalnej), що є недержавною, неполітичною
та незалежною організацією [6]. У багатьох європейсь-

ких країнах національні асоціації органів місцевого
самоврядування, недержавні навчальні центри і закла-
ди є впливовими акторами, які здійснюють навчання
депутатів місцевих та регіональних рад.

Як показує досвід більшості європейських країн
(Франції, Іспанії та ін.), стабільне фінансування систе-
ми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації працівників органів місцевого самоврядування пе-
редбачає законодавче закріплення обов'язкових нор-
мативів цільових відрахувань з бюджетів місцевого са-
моврядування. Мова йде про певний відсоток (від 1%
до 5%) від фонду заробітної плати муніципальних служ-
бовців або навіть про певний відсоток від загального
бюджету органів місцевого самоврядування.

Економічну ефективність необхідно оцінювати зав-
жди, бо за своєю суттю це інвестиції в розвиток органі-
зації, зокрема в людський капітал. бізнесу (в даному
випадку в трудовий потенціал). Оцінка повинна прово-
диться до і після навчання. Ефективність вкладень в на-
вчання персоналу має визначатися підвищенням ефек-
тивності роботи співробітника в результаті навчання.

Варіанти підходів до навчання персоналу посадо-
вих осіб органів самоврядування:

1. Навчання призведе до підвищення продуктивності
праці внаслідок освоєння нових професійних навичок,
підходів.

2. Навчання призведе до освоєння нової посади. При
цьому обов'язково має плануватися суміщення про-
фесії, посад.

3. Навчання необхідно внаслідок установки нового
обладнання, інформаційного забезпечення. Іншими сло-
вами, персонал повинен навчиться на ньому працюва-
ти.

4. Навчання новим концепціям менеджменту, мар-
кетингу територій, управління послугами для членів гро-
мади тощо.

Згідно з положеннями Конституції України (стаття
38) службу в органах місцевого самоврядування не мож-
на розглядати як різновид державної служби, а служ-
бовців органів місцевого самоврядування — як держав-
них службовців, що працюють в органах місцевого са-
моврядування.

У той же час, правові, організаційні, матеріальні та
соціальні основи служби в органах місцевого самовря-
дування, загальні засади діяльності посадових осіб
місцевого самоврядування, їх правовий статус, порядок
та правові гарантії перебування на службі в органах
місцевого самоврядування були визначені Законом Ук-
раїни "Про службу в органах місцевого самоврядуван-
ня" лише в 2001 р. До прийняття цього Закону муніци-
пальні службовці були прирівняні за своїм статусом до
відповідних категорій державних службовців, що не
могло не накласти відбиток на їх підготовку, перепідго-
товку та підвищення кваліфікації, які здійснювалися за
тими ж програмами, що використовувалися для держав-
них службовців. Позитивним моментом різноманітних
форм підвищення кваліфікації в Україні є те, що по-пер-
ше, забезпечується можливість підготовки, перепідго-
товки та підвищення кваліфікації службовців органів
самоорганізації населення за будь-якою спеціальністю,
по-друге, зазначені заклади освіти користуються біль-
шою автономією щодо визначення переліку навчальних
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дисциплін, що викладаються для спеціалістів місцевого
самоврядування, що, в свою чергу, дозволяє поглиби-
ти знання в таких галузях, що безпосередньо стосують-
ся проблем місцевого та регіонального розвитку і, тим
самим, забезпечити індивідуалізацію та цільовий харак-
тер навчання [7; 8].

Негативною рисою такої системи підготовки є не-
узгодженість навчальних планів та програм, проблеми
з проходженням стажування студентів та слухачів в
органах місцевого самоврядування та органах.

Для формування ефективної системи підвищення
кваліфікації посадових осіб в органах самоврядування
необхідно розробити низку цільових актів, які мають
врегулювати існуючі проблеми і, зокрема, забезпечити
фінансову підтримку держави на рівні бюджетної про-
грами, спрямованої на:

1) забезпечення підвищення кваліфікації всіх кате-
горій осіб, залучених у систему управління;

2) збільшення витрат Державного бюджету на підго-
товку (в межах магістерських програм) за заочними,
очно-заочними, дистанційними формами навчання в
вищих начальних закладах університетського типу;

3) створення інституту тренінгових центрів (з вико-
ристання існуючої інфраструктури та залученням нових
закладів післядипломної освіти).

Оцінка ефективності персоналу в органах самовря-
дування виконується таким чином:

1. Оцінка ефекту покращення функціональних на-
вичок, що були заплановані до навчання.

2. Оцінки лідерських та ініціативних якостей.
3. Оцінка участі посадової особи в інноваційних про-

грамах та проектах розвитку території, надання послуг
членам територіальної громади.

ВИСНОВКИ
Таким чином, аналіз підходів до інвестицій в людсь-

кий капітал громади та зокрема її органів самовряду-
вання показав доцільність розвитку європейського дос-
віду різноманітних форм навчання та підвищення ква-
ліфікації. Системне планування цільового навчання пе-
редбачає визначення функціональних навичок персона-
лу, вивчення інноваційних управлінських та інформа-
ційних технологій, управління цільовими програмами та
проектами розвитку територіальних громад. Спеціальні
методики оцінки роботи персоналу дозволяють сфор-
мувати якісні показники виконання цільових програм (за
персональною оцінкою кожної посадової особи); тех-
нічні та ділові якості співробітника; його ініціативність
та креативність. У залежності від посади, формуються
спеціальні вимоги та перелік обов'язкових компетенцій
службовця. Оцінка виконується під час планової атес-
тації, перед виборами; по закінченню цільових програм
та проектів. З врахуванням необхідного навчання дер-
жавних службовців в період кризи рекомендується ак-
тивно використовувати цільові тренінгові технології та
післятренінгову підтримку персоналу органів самовря-
дування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Результати аналізу фахових публікацій і практичних

рекомендацій свідчать про недостатню розробку прин-
ципово важливих питань, пов'язаних з формуванням бюд-
жету маркетингу на українських підприємствах. У
більшості випадків, бюджет маркетингу розподіляється
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У статті досліджено практичні рекомендації маркетологів щодо розподілу статей бюджету

маркетингу за видами діяльності залежно від обраної підприємством стратегії його розвитку.

Наведено статистичні дані обсягу рекламного ринку в країнах та їх структурний розподіл. Роз-

глянуто розподіл витратної частини бюджету при плануванні маркетингових заходів з враху-

ванням етапу життєвого циклу товару/товарної категорії, який екстраполює минулий досвід на

майбутні періоди. Проаналізовано результати опитування керівників відділів маркетингу украї-

нських підприємств, проведеного Українською компанією ММГ. Результати дослідження

свідчать про: планове зменшення бюджету маркетингу на PR, побудову бренду, модернізацію

продукту, директ-мейл та лояльність власного персоналу; планове збільшення бюджету мар-

кетингу на Інтернет просування, масову рекламу, виставки і програму лояльності. Значне підви-

щення важливості для українських підприємств таких завдань, як планування продажів і загаль-

не стратегічне планування свідчить про зростання невизначеності в уявленнях менеджменту

про найближчі перспективи.

The practical recommendations of marketing specialists for distribution of items budget's

marketing are investigational in the article. The budget's items are distributed for the types of activity

depending on select an enterprise strategy his development. Statistical data of volume the

advertisement market are driven to the countries and them structural distribution. The distribution

of budget's expense part is considered at planning of marketing measures taking into account the

stage of commodity's life cycle / commodity's category, that extrapolates past experience on future

periods. The results of questioning the departments leaders of marketing at Ukrainian enterprises,

conducted by the Ukrainian company ММG, are analysed. Research results testify to: planning to

reduction for the marketing budget on PR, construction of branding, modernisation of product, direct-

mail and loyalty of own personnel; planning to increase of marketing budget is on the advancement

in Internet, mass advertisement, exhibitions and program of loyalty. Considerable increase of

importance for the Ukrainian enterprises of such tasks as sales planning and common strategic

planning testifies to the increase of vagueness in the management ideas about the nearest prospects.

Ключові слова: маркетинг, бюджет маркетингу, рекламний ринок, стаття бюджету маркетингу.
Key words: marketing, marketing budget, advertisement market, item of budget marketing.

в рівних пропорціях на дистрибуцію і рекламні активності
в межах маркетингового плану підприємства. Досліджен-
ня автора спрямовані на аналіз статистичних даних фор-
мування та розподілу бюджету маркетингу на підприєм-
ствах за окремими видами діяльності, дослідження кри-
теріїв оцінки їх ефективності та пріоритетності задач.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання формування бюджету маркетингу розгляда-
ються в наукових працях вітчизняних та іноземних нау-
ковців: Р.Б. Бэрона, А.В. Войчака, Ф. Котлера, Дж. Ленс-
колда, А.Ф. Павленка, Т.А. Примака, Я.А. Полякова,
Дж.З. Сіссорса та ін. Проте практичні аспекти формуван-
ня бюджету маркетингу як складової маркетингового
планування в сучасних умовах розвитку економік зали-
шаються предметом досліджень економістів-науковців.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Досвід зарубіжних країн та вітчизняна практика

доводять необхідність безперервного аналізу та конт-
ролю бюджету маркетингу на підприємстві за окреми-
ми видами його діяльності. Аналіз сучасних тенденцій
бюджетування маркетингу на українських підприєм-
ствах за різними статтями витрат дозволяє оцінювати
ефективність їх реалізації з врахуванням досвіду мину-
лих періодів та прогнозування розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Українські практики-маркетологи рекомендують
враховувати при плануванні бюджету маркетингу та ви-
значенні його витратної частини розподіл статей залеж-
но від обраної підприємством стратегії виходу на ринок:
push — зацікавлення в співпраці дистриб'юторів (розд-
ріб), а потім, коли товар буде присутній в усіх торгових
точках, проводити рекламну кампанію; pull — за допо-
могою реклами створення попиту на ринку, що допома-
гає зацікавити дистриб'юторів, і більшу частину коштів
витрачати на рекламу.

Більшість підприємств вважає першочерговим заці-
кавлення співпраці з дистриб'юторами, т. я. розрив між
початком рекламної кампанії і появою продукту в
роздрібній торгівлі досягає іноді декількох місяців. Зро-
зуміло, що до цього часу зацікавленість споживачів до
новинки згасає: не знайшовши продукції з початку кам-
панії в торгових точках, покупці не виявляють бажання
шукати її знову через певний проміжок часу.

Рис. 1. Структура маркетингових витрат на російських підприємствах

Джерело: [2].

Рис. 2. Зменшення бюджету маркетингу, % українських підприємств

Джерело: [3, 4].
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Якщо у виробника вже налагоджена збутова мере-
жа, витрачається приблизно 3—4 місяці, і в основному
бюджет спрямовується на мерчандайзингові заходи,
стимулювання роздрібної торгівлі і т. д. Побудова дис-
трибуції "з нуля" потребує в 3—4 рази більше часу, і
витрат лише на трейд-маркетингові заходи буде не до-
статньо.

Значна частина українських підприємств вважа-
ють, що ідеальний варіант — розподілити бюджет
рівними пропорціями на дистрибуцію і рекламні ак-
тивності. Проте, в реальності добитися цього можуть
лише підприємства, у яких склалися багаторічні міцні
стосунки з дистриб'юторами та роздрібною торгів-
лею. Незначна кількість підприємств при плануванні
маркетингових заходів враховує життєву криву това-
ру/товарної категорії, екстраполює минулий досвід
на майбутні періоди, в зв'язку з чим необхідно вра-
ховувати:

— якщо товар новий — значна частина бюджету
відводиться на рекламу (60—70% маркетингового бю-
джету), що приваблює нових покупців;

— якщо товар завоював певну ринкову нішу —
збільшення витрат відводиться на дистрибуцію (75—
80% маркетингового бюджету);

— якщо товар знаходиться на етапі "зрілості", най-
більша увага приділяється контролюванню та стимулю-
ванню торгових партнерів (50—55% маркетингового
бюджету).

Підтримка остаточно сформованих, налагоджених і
відпрацьованих каналів збуту потребує постійного фінан-
сування обсягом 5—20% маркетингового бюджету.

Суттєві відмінності фіксуються при плануванні ви-
трат на маркетинг на ринку В2В: на підтримку особис-
тих продажів виокремлюють в середньому 80% марке-
тингового бюджету (40% на маркетингові досліджен-
ня, 40% на інтернет-торгівлю, 20% на рекламу).

Статистика свідчить, що в Україні 70—80% марке-
тингових засобів відводяться на прямі методи реклами
(з них приблизно 90% на телебачення) і лише 20—30%
на BTL. Такий структурний розподіл витрат залежить від
вартості контакту, бо розміщення реклами на телеба-
ченні забезпечує контакт великої кількості аудиторії за

Рис. 3. Збільшення бюджету, % українських підприємств

Джерело: [3, 4].

Таблиця 1. Критерії оцінки ефективності

Джерело: [3, 4].
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помірні витрати. При використанні BTL — вартість кон-
такту значно вища.

На Україну приходиться 0,23% світового рекламного
обороту, який становить $1,185 млрд. В 2013 році у світі
на одну людину віднесено в середньому $74 рекламних
витрат [1]. У Швейцарії витрати на рекламу на душу насе-
лення, незалежно від віку, складають $744 в рік, в Австрії
$512, в США $480, в Японії $400, в Росії $68, в Україні —
$26, 3 в рік на людину. Для порівняння, на початку 90-х з
розрахунку на одного жителя планети витрати на рекламу
складали в середньому $52 долара в рік, в Швейцарії —
$458, в Австрії — $490, в США — $530, в Японії — $97, в
колишньому СРСР — близько 20 коп.

З усіх країн найбільший за обсягом ринок реклами
у США, де в 2012 році було витрачено $160, 8 млрд, що
в 17 разів більше, ніж в 1955 році. Серед американсь-
ких рекламодавців з бюджетом більше $1 млрд лідиру-
ють компанії Procter & Gamble Co — $4, 9 млрд, General
Motors Co — $3,1 телекомунікаційна компанія Verizon
Communications — $2,52 млрд.

Для порівняння, структуру маркетингових витрат ро-
сійськими підприємствами за видами діяльності наведе-
но на рисунку 1.

Наведені дані свідчать про найбільшу підтримку ро-
сійськими підприємствами таких маркетингових заходів,
як реклама (54%) та торговий маркетинг (21%). Незнач-

Рис. 4. Динаміка зміни вибору критеріїв оцінки ефективності українськими підприємствами, %

Джерело: [3, 4].

Таблиця 2. Пріоритетні задачі українських підприємств

Джерело: [3, 4].
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ну частину займають такі заходи, як консалтинг (1%),
спонсорство (1%), виставкова діяльність (4%) та зв'яз-
ки з громад кістю (4%).

Українська компанія ММГ щорічно проводить опи-
тування керівників відділів маркетингу українських
підприємств з метою визначення тенденції розвитку
маркетингу в Україні.

З вересня 2008 року було проведено 8 опитувань
керівників відділів маркетингу підприємств різних
сфер діяльності з метою виявлення ролі і місця
відділу маркетингу в компаніях, його функцій, кри-
теріїв оцінки ефективності роботи, планів по розвит-
ку [3].

На діаграмах визначено основні напрями, за якими
планувалися зміни бюджетування протягом 2008—2013
років (рис. 2, рис. 3).

Наведена діаграма свідчить про максимальне пла-
нове зменшення бюджету маркетингу на 2013 рік за
видами діяльності: PR — 30%, побудова бренду —
29%, модернізація продукту, директ-мейл та лояльність
власного персоналу відповідно по 26%. Зменшення
бюджету маркетингу майже не планується по вистав-
ковій діяльності і становить 2%.

Наведена діаграма свідчить про максимальне пла-
нове збільшення бюджету маркетингу на 2013 рік за
видами діяльності: Інтернет просування — 28%, масо-
ва реклама — 27%, виставки і програма лояльності на
25% відповідно. Збільшення бюджету щодо побудови
бренду планується лише 1% підприємств, що брали
участь у дослідженні.

Підвищення значення в оцінці ефективності мар-
кетологами українських підприємств такого критерію,
як зростання клієнтської бази до 58%, свідчить про
те, що керівництво підприємств планує посилення рин-
кових позицій. Планові значення критеріїв оцінки ефек-
тивності (зростання обсягу продаж, збільшення част-
ки ринку, зростання прибутку), які мали незначні ко-
ливання протягом 2008—2012 року, значно скороти-
лися. Дані таблиці також показують, що своєчасне ви-
конання плану, має незначну похибку коливання про-
тягом періоду дослідження, що свідчить про не-
обхідність його аналізу з метою своєчасного реагуван-
ня на можливі ситуації.

Зображений графік динаміки зміни вибору критеріїв
оцінки ефективності українськими підприємствами на-
очно зображує їх розрахункові значення. Як видно з
рисунку 4, всі критерії мають тенденцію до зниження,
крім зростання клієнтської бази (58%).

Табличні дані підтверджують теоретичне обгрунту-
вання доцільності маркетингового планування по пев-
ним видам діяльності, які і отримали максимальну
підтримку при дослідженні підприємств: збір і аналіз
маркетингової інформації протягом періоду залишаєть-
ся постійною актуальною задачею; аналіз і планування
продаж, як доходна частина підприємства; формуван-
ня бренду, визначення цінової політики, розробка про-
цесів взаємодії з клієнтами як основні складові марке-
тингового комплексу. Значне підвищення важливості
таких завдань, як планування продажів і загальне стра-
тегічне планування свідчить про зростання невизначе-
ності в уявленнях менеджменту про найближчі перспек-
тиви.

ВИСНОВКИ
У ри нкових у мовах іс нує  пос тійна го стра

необхідність у нових інструментах і методах, здат-
них допомогти підприємствам більш ефективно
функціонувати. Конкуренція, що загострюється,
стимулює у суб'єктів ринку необхідність бути рен-
табельними, а для цього потрібні механізми й
інструменти, які можуть спростити вирішення
складних задач, з якими стикаються вітчизняні суб-
'єкти господарювання в умовах кризи оточуючого
середовища.

Результати дослідження дозволяють зробити вис-
новки щодо змін у структурі витратної частини бюдже-
ту маркетингу на українських підприємствах. До основ-
них видів діяльності, відносно яких збільшуються бюд-
жетування віднесено інтернет просування і масова рек-
лама, що стосується зменшення видатків — це PR і брен-
динг.

Пріоритетним напрямом при визначенні марке-
тингової політики підприємства є аналіз і плануван-
ня продаж як основи формування не лише бюджету
маркетингу, а й загалом доходної частини підприє-
мства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У сучасних ринкових умовах підприємства пере-
бувають у постійному конкурентному процесі один
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STRATEGIC INTENTS PROVIDING OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISES OF UKRAINE

У статті розглянуто основні тенденції формування стійких конкурентних переваг підприєм-

ства на основі стратегічного планування і виокремлення стратегічних намірів, які забезпечу-

ють підприємству сильну конкурентну позицію на ринку. Розглядаючи стратегічні наміри, не

можна не акцентувати увагу на взаємозв'язку їх з конкурентною позицією підприємства на рин-

ку. Доцільно зазначити, що стратегічні наміри показують, у якій сфері, за допомогою чого та як

ми збираємося одержати конкурентні переваги. Але для досягнення такого становища підприє-

мству необхідно визначити ефективні напрямки розвитку підприємства, оцінити його стратегічні

можливості та спрогнозувати результативність досягнення поставлених цілей відповідно до

застосовуваної стратегії. В свою чергу, конкурентна стійкість підприємства забезпечується

ефективними управлінськими рішеннями підприємства, які окреслені чітко сформованими стра-

тегічними намірами та наявністю механізму до їх реалізації. За відсутності проведення адек-

ватної та своєчасної оцінки рівня власного конкурентного потенціалу, виявлення та аналізу фак-

торів безпосереднього впливу на конкурентні позиції підприємства, його керівництво унемож-

ливлює розробку та впровадження дієвої стратегії.

The article considers the main trends in the formation of sustainable competitive advantages, based

on strategic planning and the selection of strategic intents, which provide the company a strong

competitive position in the market. Considering the strategic intentions, we cannot focus on the

relationship with their competitive position of the enterprise on the market. Useful to note that the

strategic intentions show, in any field, what we intend to gain a competitive advantage. But to achieve

such a situation the company should determine the effective directions of development of the

enterprise, to evaluate its strategic options and to predict the performance goals in accordance with

the chosen strategy. In turn, competitive stability of the enterprise is efficient managerial decisions

enterprises, which outlined clearly defined strategic intentions and the mechanism of their

implementation. In the absence of adequate and timely assessment of the level of their competitive

potential, identifying and analyzing factors of direct influence on the competitive position of the

company, its management makes it impossible to develop and implement effective strategies.

Ключові слова: конкуренція, конкурентна позиція, конкурентна перевага, конкурентоспроможність,
стратегія, стратегічний намір, стратегічне управління.

Key words: сompetition, competitive position, competitive advantage, competitiveness, strategy, the strategic
intent, strategic management.

з одним, висловлюючи наміри якомога довше збе-
рігати свої конкурентні позиції. За кращого сцена-
рію підприємства намагаються не тільки зберегти
конкурентні позиції на ринку, але й створити свої уні-
кальні конкурентні переваги. Така позиція підпри-
ємств спостерігається у їх довгостроковому страте-
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гічному управлінні, а точніше у стратегії, якої вони
дотримуються конкуруючи на ринку.

Визначившись із домінантами, які забезпечують
стійку конкурентні позицію на ринку, необхідно розу-
міти, які стратегічні наміри призвели до такого успіху і
сформували повноцінну стратегію підприємства. Тобто
переважна більшість суб'єктів, щоб вижити в умовах
жорсткої конкуренції, відмовляється від інтуїтивного
управління підприємством, а прагнуть осягнути цільове
вмотивоване планування діяльності підприємства і ро-
зуміння його позиції на ринку.

У результаті конкурентна стійкість підприємства
забезпечується ефективними управлінськими рішення-
ми підприємства, які окреслені чітко сформованими
стратегічними намірами та наявністю механізму до їх ре-
алізації. Необхідність вирішення порушених вище пи-
тань визначає актуальність обраної теми.

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

На сьогодні теоретичним та прикладним аспектам
концепції стратегічних намірів досягнення конкуренто-
спроможності підприємства у своїх дослідженнях при-
діляють увагу: Г. Хамел, К. Прахалад, Ф. Гуйяр, Дж. Кел-
лі, А. Томпсон, А. Стрікленд, І. Ансофф, П. Друкер,
Д. Міллер, К. Крістенсен, Г. Клейнер, А. Сливоцький,
Е. Уткін, О. Орчаков, К.С. Бойченко, В. Котельников,
А. Долгоруков, Р.А Фатхутдінов. Однак досі невиріше-
ними залишаються питання не лише визначення та
змістовного наповнення понять "стратегічні наміри",
"конкурентоспроможність стратегічних намірів", а й під-
ходів, методів і засобів управління ними.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою даної статті є виокремлення ознак і дослід-
ження взаємозв'язку стратегічних намірів та конкурен-
тоспроможності підприємства, яка забезпечується в
процесі реалізації заходів стратегічного управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Основні питання на шляху до ефективного страте-
гічного управління підприємства, кожен керівник пови-
нен формувати таким чином: "Яким ми бачимо своє
підприємство, що ми збираємося для цього робити і чого
хочемо досягти в майбутньому?" Відповіді на це питан-
ня і складають стратегічне бачення. Таке бачення, як
правило, є уявним напрямом створення майбутнього
шляхом формування стратегічних цілей.

Стратегічні цілі — відносяться в більшій мірі до на-
пряму зміцнення становища компанії в галузі, збережен-
ня і підвищення її довгострокових конкурентних позицій
на ринку. Стратегічні цілі компанії виявляють її стратег-
ічний намір займати конкретну ринкову позицію. Стра-
тегічний намір великої компанії може полягати в досяг-

ненні лідерства в галузі в національному і міжнародно-
му масштабах. Стратегічний намір малого підприємства
може бути домінування у певній ринковій ніші. Стратег-
ічним наміром компанії, що розвивається, може бути,
наприклад, перегнати ринкових лідерів. Стратегічний
намір технологічної інноваційної компанії — зробити
важливий винахід і відкрити цілу нову перспективну га-
лузь товарів і ринкових можливостей, як це зробили
Хеrох, Аррlе Соmрter, Місrosoft, Меrck і Sоnу.

Уперше як предмет дослідження поняття "стра-
тегічні наміри" розглянуті в статті "Стратегічні наміри"
Хемела і Прахалада (Hamel — Prahalad, 1989), і відтоді
ця тема набуває все більшої актуальності. З одного
боку, Хемел і Прахалад стратегічні наміри визначають
як ті лідерські позиції, до яких прагне ця організація, і
одночасно служать критерієм, що дозволяє оцінити
міру наближення до бажаної мети. З іншого, стратегічні
наміри — щось більше, ніж просто нестримні амбіції.
Це поняття припускає активний менеджмент, що вклю-
чає концентрацію зусиль організації, мотивування
співробітників через роз'яснення їм значущості постав-
леної мети, наявність певної свободи для індивідуаль-
них і колективних пропозицій, підтримку трудового
ентузіазму через постановку нових конкретних завдань
у міру розвитку ситуації, а також зважене управління
ресурсами [1, 2].

Зуб А.Т. і Локтіонов М. В. у своїй книзі стратегічні
наміри розглядають як бажаний стан підприємства в
довгостроковій перспективі, що випливає з місії, яка
підкріплюється амбіціями персоналу, з метою визначен-
ня ефективних напрямів діяльності, стратегічних мож-
ливостей та етапів розвитку в майбутньому для досяг-
нення кінцевих цілей з мінімальними ризиками як в зов-
нішньому, так і внутрішньому середовищі її діяльності
[3, с. 176]. Інші дослідники трактують стратегічні наміри
як цілі, пов'язані з певним періодом часу. Вони харак-
теризують результати, яких підприємства і компанії ма-
ють намір досягти до встановленого терміну.

Порожняк О.О. і Єльцова І.В. вважають, що стра-
тегічні наміри задають мету і пріоритети в організацій-
ному розвитку. Неоднозначність у розумінні стратегіч-
них намірів пов'язана із сутністю діяльності самих
підприємств, їх місією і стратегічною стійкістю, пере-
дусім [4].

Розглядаючи стратегічні наміри, не можна не акцен-
тувати увагу на взаємозв'язку їх з конкурентною пози-
цією підприємства на ринку. Доцільно зазначити, що
стратегічні наміри показують, у якій сфері, за допомо-
гою чого та як ми збираємося одержати конкурентні
переваги. До цього ж стратегічні наміри не повинні обо-
в'язково орієнтуватися виключно на існуючі напрями,
ресурси та можливості [5, 6].

Але крім цього, оцінюючи рівень конкуренції на
ринку важливо уміти оцінювати зміни її параметрів у
майбутньому. Особливо важливо для конкретної орган-
ізації знати або припускати, які дії можуть зробити її
найближчі конкуренти. Було б дивно намагатися зайня-
ти лідируючі позиції на ринку, не застосовуючи бенч-
маркінг і не оцінюючи поведінку і плани конкурента.
Прогнозування дій конкурентів може здійснюватися на
основі складання їх стратегічних профілів, які сфор-
мують уявлення про наміри конкурентів.
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Специфіка стратегічних намірів будь-якого
підприємства обумовлена наступним: по-перше, досить
тривалим періодом їх досягнення, по-друге, великою
кількістю учасників, які здійснюють і впливають на про-
цес формування та досягнення стратегічних намірів,
по-третє, динамікою зміни факторів зовнішнього се-
редовища та цілей самих учасників процесу формуван-
ня стратегічних намірів. Множина учасників процесу
формування стратегічних намірів, кожен з яких прий-
має певні рішення та впливає на цей процес, є також
чинником ризику, оскільки відхилення кожним з учас-
ників від своїх цільових установок призводить до відхи-
лення від намічених результатів підприємства в ціло-
му [7].

Одним з найбільш відповідальних обов'язків керів-
ництва підприємства у прагненні забезпечити стійку кон-
курентну позицію на ринку є визначення ієрархії стра-
тегічних намірів:

1) широке уявлення — бачення, якою організація
повинна бути;

2) місія організації;
3) специфічні цілі;
4) стратегічні завдання.
У стратегічному управлінні бачення (уявлення)

відноситься до категорії намірів, які характеризуються
широтою, всеосяжним характером і спрямовані на
віддалене майбутнє. Бачення описує прагнення на май-
бутнє, не виокремлюючи при цьому ресурсів, які слід
використовувати для досягнення бажаних результатів.
Місія ж визначає групи осіб і організацій, співпраця з
якими сприяє просуванню підприємства на ринок, вста-
новлює їх вимоги і формулює пріоритети роботи керів-
ників. Цілі окреслюють результати, яких прагне домог-
тися підприємство в найближчій перспективі. Вони по-
винні бути ясними, вимірюваними, досяжними, спів-
віднесеними з місією, а також мати часові межі їх до-
сягнення. В залежності від поставлених цілей перед пер-
соналом підприємства постають стратегічні завдання.
Отже, правильне визначення ієрархії стратегічних
намірів, в цілому забезпечить зміцнення конкурентних
позицій і призведе до формування конкурентних пере-
ваг.

Але за відсутності проведення адекватної та своє-
часної оцінки рівня власного конкурентного потенціа-
лу, виявлення та аналізу факторів безпосереднього
впливу на конкурентні позиції підприємства, його кері-
вництво унеможливлює розробку та впровадження
стратегії існування та функціонування організації. Кон-
курентоспроможність підприємства визначається не
лише внутрішнім потенціалом, а й мірою його включен-
ня до інтеграційних процесів.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Як показали проведені дослідження, конкуренто-
спроможність не має єдиної концепції. Не можна роз-
глядати зміст даного поняття лише через забезпечен-
ня низької ціни і певного рівня якості продукції та по-
слуг, як здається на перший погляд. Крім того, слід
мати на увазі, що поняття конкурентоспроможності
підприємства — це комплексна категорія, і її переваги

реалізуються через наміри, яких бажає досягти дане
підприємство, та необхідно зазначити, що основа кон-
курентних переваг створюється в усіх ланках суспіль-
ного виробництва, зокрема значною мірою за рахунок
структурної перебудови і дієвого стратегічного управ-
ління.

Впровадження концепції стратегічних намірів на
вітчизняних підприємствах може стати потужним по-
штовхом на шляху до розбудови економіки України та
їх визнання на світовому ринку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Залізничний транспорт України в основному забез-

печує потреби суспільного виробництва та населення у
перевезеннях, проте стан виробничо-технічної бази за-
лізничної галузі та технологічний рівень перевезень за
багатьма параметрами не відповідають зростаючим по-
требам суспільства та європейським стандартам якості
надання транспортних послуг, що найближчим часом
може стати істотною перешкодою для подальшого со-
ціально-економічного розвитку держави.

Основні проблеми, що потребують вирішення:
— прогресуюче старіння основних фондів, загаль-

ний ступінь зносу яких становить 78%, у тому числі ру-
хомого складу — 84%; це поєднується з неадекватною
їх оцінкою стосовно ринкової вартості;
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— недостатність власних джерел (амортизація в
4,6 рази менше рівня простого відтворення), відсутність
державної підтримки інноваційного розвитку залізнич-
ної галузі та низький рівень інвестиційної привабливості
у частині залучення інвестицій, що обумовлює гранич-
ний фізичний знос та невідповідність технічного осна-
щення залізниць сучасним вимогам;

— виконання залізницями державних та соціальних
функцій (перевезення пільгових пасажирів, утримання
малодіяльних збиткових ліній) у поєднання із регульо-
ваними Урядом низькими тарифами на перевезення па-
сажирів та відсутністю дієвого механізму компенсації
збитків через надання суспільно значущих послуг сут-
тєво обмежує можливості техніко-технологічної модер-
нізації залізничного транспорту, призводить до пере-



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

37

хресного субсидування збиткових пасажирських пере-
везень за рахунок вантажних перевезень, що супере-
чить вимогам директив ЄС;

— застарілі форми управління залізничною галуз-
зю, що потребують реформування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання формування методичних підходів роз-
глядається вченими М.В. Макаренко, Ю.М. Цвєтовим,
Г.Д. Ейтутісом, Т.І. Лозовою та інш., але функціональ-
но-галузевий методичний підхід до реструктуризації
розглядається вперше.

МЕТА СТАТТІ
Дослідження стану залізничного комплексу Украї-

ни і на його основі визначення функціонально-галузе-
вого методичного підходу до його реструктуризації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
"Державна програма реформування залізничного

транспорту" [1] передбачає розмежування господарсь-
ких функцій та функцій державного управління, якими
наділяється урядовий орган державного управління у
складі Міністерства інфраструктури України. Єдиним
суб'єктом господарювання стає акціонерна компанія,
100% акцій якої належить державі (далі "Компанія).

У ході реформування передбачається поступове
розмежування функцій з управління об'єктами інфра-
структури залізниць і перевезеннями зі створенням
дочірніх окремих компаній вантажних перевезень, па-
сажирських перевезень у далекому та приміському спо-
лученні, підрозділів з ремонту рухомого складу, колій,
споруд та інших об'єктів.

Альтернативою створенню компанії з приміських
пасажирських перевезень є впровадження досвіду
французьких залізниць щодо укладання угод з адміні-
страціями регіонів, де визначаються вимоги до залізниць
щодо обсягів та якості перевезень, з одного боку, та
зобов'язаннями адміністрацій щодо надання відповід-
них матеріальних та фінансових ресурсів, з іншого боку.
Цей підхід може бути реалізовано у більш стислі термі-
ни, до завершення реформування галузі.

Проблема збиткових малодіяльних залізничних
колій повинна для кожної з цих ліній вирішуватись ок-
ремо, на основі відповідних техніко-економічних об-
грунтувань. Можливі варіанти:

— відшкодування збитків залізниць місцевими орга-
нами влади, або власниками під'їзних колій;

— передача дільниць, станцій на баланс місцевих
адміністрацій або підприємств-користувачів;

— закриття, якщо не вирішені питання компенсації
збитків залізниць.

Вирішення проблеми оновлення основних фондів і
технічних засобів залізниць потребує спільних заходів
за участю держави, Компанії (залучення приватних інве-
стицій, в том числі іноземних, лізингові схеми), а також
українських товаровиробників, в основному — Мін-
промполітики України.

Держава повинна забезпечити бюджетне фінансу-
вання у відповідності до Закону України "Про залізнич-
ний транспорт". Компанія повинна вдосконалити свою

фінансово-економічну діяльність, зокрема, за рахунок
компенсації з місцевих бюджетів збитків від приміських
перевезень та утримання малодіяльних дільниць і
станцій (або їх закриття).

За відсутності бюджетної підтримки держави Ком-
панія буде змушена підняти тарифи до рівня, що забез-
печить оновлення фондів, але негативно позначиться на
конкурентоспроможності залізничних перевезень, вик-
личе збільшення перевезень автотранспортом та, відпо-
відно, додаткове забруднення зовнішнього середови-
ща.

Це підтверджується підсумками фінансово-госпо-
дарської діяльності залізничного комплексу у 2012 р.
Так, перевезено за рік 457,56 млн т вантажів, що на 2,5%
менше звіту 2011 р. (звіт 2011 р. — 469,3 млн т). Обсяг
транзитних перевезень у 2012 р. зменшився на 17,8%.
Тенденція падіння обсягів вантажних перевезень спос-
терігається і в 2013 та 2014 роках. Доходи від звичай-
ної діяльності залізниці отримали у сумі 56,4 млрд грн.,
що більше звітного на 1,5%. Витрати залізниць (з ура-
хуванням податку на прибуток) понесені у розмірі 55,9
млрд грн., що більше звітного на 5,6%. За підсумками
діяльності залізничний комплекс України у 2012 р. от-
римав чистий прибуток у сумі 431,5 млн грн. Сплачено
до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів
13,7 млрд грн., у тому числі до держбюджету 4,9 млрд
грн. Освоєно капітальних інвестицій на суму 12,2 млрд
грн. при запланованих 14 млрд грн., що становить
86,7%. Темп росту до 2011 р. склав 113,8%.

Система управління розвитком компанії на основі
реструктуризації будується на принципах і критеріях
управління самими процесами радикальних перетво-
рень. Специфіка дослідження вказаних елементів поля-
гає в необхідності формування теоретично обгрунтова-
ного і практично застосованого підходу до визначення
основ побудови процесів реструктуризації та базисних
напрямів їх аналізу.

Процес реструктуризації складний багатомірний
процес, який здійснюється в умовах невизначеності зов-
нішнього середовища, потребує системного управлін-
ня.

Критерії управління реструктуризацією визначають
систему ключових параметрів проведення радикальних
змін галузі [2].

Передумови виділення основних критеріїв управлі-
ння реструктуризацією є:

— аналіз проблемних областей процесу реструкту-
ризації, які визначають напрям її дослідження як об'єкта
управління;

— аналіз теоретичних положень розвитку галузі на
основі реструктуризації, які відображають її специфіку
як об'єкта управління.

Сукупність критеріїв управління реструктуризацією
визначає основи реалізації управляючих впливів і пріо-
ритетних напрямків моніторингу перетворень при пере-
ході галузі до якісно нового стану [3].

Головним визначальним критерієм успішної реалі-
зації є рівень стійкості розвитку галузі в процесі ради-
кальних перетворень. Це положення пов'язане з тим
випадком негативного сценарію, коли розвиток рівня
ефективності й динаміки не відповідають плановим зна-
ченням, а зниження стійкості нижче мінімального рівня
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може привести галузь до кризового стану і повністю
нейтралізує досягнення за критеріями динаміки й ефек-
тивності розвитку.

Стійкість за функціональною ознакою умовно мож-
на розділити на:

— фінансову — можливість сплатити у термін по-
точні та майбутні фінансові зобов'язання перед контра-
гентами;

— виробничу — технологічна завершеність вироб-
ничого циклу;

— кадрову — достатня кількість чисельного скла-
ду і якості підготовки кадрів для стабільного функціо-
нування галузі;

— маркетингову — наявність стабільних зв'язків з
достатньою для нормального функціонування кількістю
контрагентів і товарно-грошових потоків;

— інноваційну — можливість безперервного про-
ведення мінімально необхідного обсягу науково-дослі-
дних і дослідно-конструкторських робіт для забезпечен-
ня переходу в наступний технологічний стан.

У цьому випадку сконцентруємо особливу увагу на
показниках фінансової стійкості як інтегральної харак-
теристики стабільності стану галузі.

Галузь залізничного транспорту потребує сучасної
системи фінансового менеджменту, яка дасть змогу
забезпечити управління оборотним капіталом, опера-

Рис. 1. Завдання і цілі розробки облікової політики та їх вплив на її формування
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Рис. 2. Алгоритм вдосконалення облікової політики
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тивною та інвестиційною діяльністю, організувати і впро-
вадити систему бюджетування. У цьому випадку, для
підготовки до реструктуризації галузі та проведення її
в умовах діючої в Україні Національної системи стан-
дартів бухгалтерського обліку критично важливим є
удосконалення управлінського обліку, який пропонуєть-
ся автором і забезпечує достовірне відображення подій
(господарських операцій) у бухгалтерському обліку і
фінансовій звітності і узгодження цілей при формуванні
облікової політики (рис. 1). Після створення облікової
політики її необхідно регулярно переглядати і вдоско-

налювати. Процес вдосконалення, на
думку автора, складають — актуалі-
зація і підвищення якості облікової
політики (рис. 2).

Зміни організаційних структур ви-
робництва й управління, формування
потрібних, в умовах ринку служб по-
требують не стільки витрат, скільки
компетентності і рішучості в процесі
їх проведення. Тому алгоритм вдоско-
налення облікової політики дозволить
ефективно впливати на стійкість роз-
витку галузі в процесі реструктури-
зації. У цьому випадку комбінація
пріоритетності можлива за критерія-
ми розвитку — стійкість, ефек-
тивність, динаміка [4].

Незважаючи на різноманітність
форм реструктуризації та розбіжність
цілей, на які вона спрямована, існують
загальні закономірності в її прове-
денні, що забезпечують досягнення
конкурентоспроможності галузі [5].

Суть проблеми підвищення ефек-
тивності реструктуризації галузі залі-
зничного транспорту (далі ГЗТ) (про-
дуктивності організаційно-економіч-
ного механізму) полягає в тому, що на
кожну одиницю витрат — трудових,
матеріальних, фінансових — необхі-
дно максимально збільшити обсяг ви-
робництва або доходу. Виходячи з
цього, єдиним економічним критерієм
ефективності реструктуризації ГЗТ
можна вважати зростання продуктив-
ності за рахунок економії ресурсів.

Проведення реструктуризації галузі залізничного
транспорту доцільно в тому випадку, коли він має пев-
ний інноваційний потенціал, необхідний для реалізації
ринкових можливостей [5]. Для формування стратегії
реструктуризації ГЗТ потрібно, насамперед, провести
діагностику рівня і достатності потенціалу з метою ух-
валення рішення про можливість і доцільність її прове-
дення, а також для розробки адекватної стратегії.

Потенціал ГЗТ — це сукупність фінансових, майно-
вих, матеріальних, трудових та інших ресурсів,спрямо-
ваних на забезпечення подальшого розвитку підприєм-
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Таблиця 1. Експертна оцінка значень критеріїв реструктуризації

Рис. 3. Науково-методичний підхід до діагностики

достатності інноваційного потенціалу реструктуризації ГЗТ
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2. Формування сукупності критеріїв, що відображають 

рівень розвитку кожної ресурсної складової 

3. Визначення вагомого значення кожного з критеріїв у 

межах ресурсної складової 

4. Розрахунок числового значення кожного з критеріїв 
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6. Визначення загального рівня реструктуризації , 

порівняння його з мінімально допустимим значенням 
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розробка стратегії реструктуризації галузі залізничного 

транспорту 
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ства і підвищення фінансово-еконо-
мічної результативності.

Аналіз наукових робіт [3, 4, 5, 6]
дозволяє виділити складові потенці-
алу реструктуризації: ринкові, май-
нові, інтелектуальні, кадрові, техно-
логічні, інформаційні, інвестиційно-
фінансові, науково-дослідні, інтер-
фейсні та інші. Діагностика іннова-
ційного потенціалу реструктуризації
ГЗТ передбачає аналіз тих з перера-
хованих складових, які є найбільш
значущими для цього виду економіч-
ної діяльності.

Для діагностики реструктуризації
галузі необхідно виділити його ре-
сурсні складові, оцінити їх дос-
татність, провести інтегральну оцінку
ресурсного потенціалу, що дозволить
зробити висновок про достатність по-
тенціалу для реструктуризації.

Аналіз підходів до оцінки потенці-
алу реструктуризації [3, 4, 5, 6] дозво-
лив автору виділити основні етапи про-
цесу діагностики, сформулювати підхо-
ди до визначення чисельного значен-
ня кожної складової та розробити нау-
ково-методичні критерії діагностики
реструктуризації ГЗТ з урахуванням
існуючого стану та специфічних особ-
ливостей надання послуг (рис. 3).

У результаті за кожною ресурс-
ною складовою формується таблиця
вагомих значень критеріїв (табл. 1).
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Рис. 4. Проект організаційної структури

акціонерного товариства залізничного транспорту

загального користування
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У математичному вигляді інноваційний потенціал ре-
структуризації галузі (F) подано таким функціоналом:

 ∑ ∑ === ji
n
j

m
i YVF 11 ,

де m — кількість груп ресурсних складових;
n — кількість критеріїв у кожній групі ресурсних

складових;
V

j
 — вагоме значення j-го критерію;

Y
j
— критерій, що характеризує ресурсну складову.

При цьому ГЗТ необхідно дотримуватися умови:
F=0,5.

На цьому етапі передбачається утворення публічного
акціонерного товариства залізничного транспорту загаль-
ного користування, 100% акцій якого закріплюються в дер-
жавній власності шляхом злиття Державної адміністрації за-
лізничного транспорту України, підприємств, установ та
організацій залізничного транспорту загального користу-
вання, а також внесенням до його статутного капіталу акцій,
часток та паїв, що належать державі у статутних капіталах
господарських товариств, утворених за участі ГЗТ (рис. 4).

Директивами ЄС встановлено обов'язкові умови
розмежування функцій державного та господарського
управління, які сьогодні поєднує Укрзалізниця.

Рис. 6. Алгоритм реформування залізничного транспорту України

Розроблено на основі [2].
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Проектується, що структура апарату управління АТ
залізничного транспорту загального користування
(далі Товариство) складатиметься з дирекцій: інфрас-
труктури, управління рухом, капітального ремонту
об'єктів інфраструктури та функціональних управлінь
(рис. 5).

ВИСНОВОК
Основними позитивними економіко-правовими ас-

пектами запропонованого господарського механізму
є:

— максимальне поєднання галузевих і територіаль-
них форм управління;

— забезпечення правового статусу галузі та її струк-
турних підрозділів згідно з Цивільним кодексом Украї-
ни;

— задоволення вимог ЕС 2011/12/ЕС від 26.02.2001
щодо відокремлення функцій управління інфраструкту-
рою;

— ефективне управління низовими ланками з об-
слуговування інфраструктури (ПЧ, ПШ, ЕЧ ТЧ тощо);

— усунення дублюючих контрольних функцій Укр-
залізниці, залізниць, дирекцій залізничних перевезень,
що дозволить значно скоротити апарат управління;

— забезпечення взаємозалежності результатів
діяльності кожного структурного підрозділу з кінцевим
результатом галуз;

— підвищення безпеки руху та якості обслуговуван-
ня пасажирів.

Поетапний алгоритм реструктуризації галузі заліз-
ничного транспорту України зображено на рисунку 6.

З огляду на те, що система залізничного транспор-
ту є однією з базових галузей економіки України і віді-
грає провідну роль у забезпеченні національної еконо-
мічної безпеки країни, її реформування необхідно здійс-
нювати на єдиній нормативно-правовій основі, для чого
доцільно розробити, затвердити і ввести нормативно-
правові акти по кожному етапу і по кожній складовій
реформування залізничного транспорту загального ко-
ристування.

Таким чином, виходячи з програми реформування
залізничного транспорту, в системі корпоративного
управління існуватимуть різні форми власності, в яких
домінують корпоративні права держави в управлінні
господарським товариством.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Виробнича діяльність підприємств водопостачання

і водовідведення забезпечується значними обсягами
засобів праці, починаючи від специфічних (мережі тру-
бопроводів, системи водозабору, очисні споруди, на-
сосні станції І та ІІ підйому тощо) і закінчуючи типовими
для всіх галузей основними засобами (будинки, транс-
портні засоби, обчислювальна техніка і т.і.). Згідно з
даними Державної служби статистики України рівень
ветхих і аварійних водопроводів України більше 30 %,
які безперечно необхідно вчасно замінювати й оновлю-
вати. Частка витрат на ремонт основних засобів у складі
витрат підприємств водопостачання і водовідведення
досить значна, а отже, зростає значення своєчасного
отримання оперативної, корисної, об'єктивної, повної
та достовірної інформації. У зв'язку з цим набуває ак-
туальності проблема ефективного управління витрата-
ми на ремонт з використанням єдиного методичного
підходу.
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ACCOUNT-ANALYTICAL PROVIDING OF MANAGEMENT THE REPAIRS EXPENSES OF FIXED
ASSETS ON THE WATER-SUPPLY AND SEWERAGE ENTERPRISES'

У статті узагальнено особливості господарської діяльності підприємств водопостачання і

водовідведення, обгрунтовано їх вплив на організацію обліку ремонтів основних засобів. Уточ-

нено класифікацію поточних та капітальних ремонтів. Внесено пропозиції щодо удосконален-

ня форм первинних документів та обліку, що дозволить накопичувати інформацію необхідну

для прийняття ефективних управлінських рішень щодо ремонтів основних засобів підприємств

водопостачання і водовідведення.

The features of economic activity of water-supply and sewerage enterprises' are generalized in

the article, their influence is reasonable on organization of repairs accounting of fixed assets.

Classification of permanent and capital repairs is specified. Suggestions in relation to the

improvement of forms of primary documents and account are brought that will allow to accumulate

information necessary for the acceptance of effective management decisions in relation to repairs

of the fixed assets of water-supply and sewerage enterprises'

Ключові слова: документальне оформлення, класифікація, облік, основні засоби, підприємства водопо-
стачання та водовідведення, ремонт.

Key words: documentary registration, classification, account, fixed assets, enterprises of water-supply and
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням теоретичного обгрунтування, класифі-
кації ремонтів, джерел їх фінансування, загальній ме-
тодиці обліку витрат приділялась увага у працях Руда-
новського О. П., Покропивного С. Ф., Кужельного М.В.,
Ткаченко Н.М. Окремі аспекти цієї проблеми висвітле-
но в таких публікаціях: Темчишина Ю.Л. — розкрито
питання удосконалення обліку і аналізу витрат на ре-
монт, модернізацію і реконструкцію основних засобів
[7, с. 145]; Мельник Е.Г. — охарактеризовано складові
організації внутрішнього контролю ефективності вико-
ристання основних засобів: завдання контролю, дже-
рела інформації, порядок здійснення контрольних
процедур [6, с. 143]; Шматковська Т.О. — розглянуто
проблематику організації обліку основних засобів та
формування аналітичного облікового процесу пол-
іпшень (ремонту та модернізації) основних засобів в
умовах його автоматизації [8, с. 124].
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Незважаючи на значну кількість публікацій, за-
лишається невирішеним комплекс проблемних пи-
тань, розв'язання яких має важливе прикладне зна-
чення. Саме тому метою статті є обгрунтування тео-
ретичних положень і розробка практичних рекомен-
дацій щодо удосконалення обліково-аналітичного
забезпечення управління витратами на ремонт ос-
новних засобів підприємств водопостачання та во-
довідведення.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для підвищення рівня інформативності облікових
даних щодо основних засобів доцільним є вдосконален-
ня первинної облікової документації та аналітичних
реєстрів. Передумовою для цього є, перш за все, чітке
розуміння галузевих особливостей досліджуваних
суб'єктів. Водопостачання і водовідведення має спе-
цифічні особливості, що впливають на організацію об-
ліку ремонтів основних засобів, а саме:

— правові (природний монополізм, дві мети діяль-
ності, постійний державний контроль, ліцензування, не
можливість приватизації об'єктів централізованого во-
допостачання і водовідведення та їх функціональна
підпорядкованість);

— технологічні (поєднання декількох видів діяль-
ності, безперервність виробничого процесу, його корот-
ка тривалість, масштаб діяльності, залежність від тери-
торіальних особливостей та джерел водопостачання;
відсутність окремих виробничих стадій);

— облікові (класифікація ремонтів, джерела їх фі-
нансування, відмінності у відображенні витрат на ремонт
у бухгалтерському обліку та обліку з метою оподаткуван-
ня, їх документальне оформлення та відображення в об-
ліку).

З метою ефективної організації обліку автором
удосконалено класифікацію ремонтів основних засобів
з урахуванням особливостей підприємств водопостачан-
ня та водовідведення. Загальновизнаним є поділ ре-
монтів на капітальні та поточні. На думку автора, поточ-
ний ремонт полягає у систематично та вчасно проведе-
них заходах щодо запобігання передчасному зношен-
ню об'єктів і включає роботи з усунення різних дрібних
ушкоджень і несправностей, що виникають у процесі
експлуатації основних засобів, та виправлення дрібних
недоліків у початковий період служби об'єктів центра-
лізованого водопостачання та водовідведення. Відпо-
відно до галузевих нормативно-правових документів
особливістю здійснення поточного ремонту основних
засобів підприємств водопостачання та водовідведен-
ня є система обслуговування основних засобів, що
включає організацію планово-запобіжних та аварійних
ремонтів [3].

За видами ремонтних робіт поточного характеру, на
наш погляд, необхідно розрізняти:

— профілактичний ремонт, який здійснюють у про-
цесі періодичного огляду і планують заздалегідь термін
його виконання, обсяги і вартість;

— міжремонтне технічне обслуговування, як комп-
лекс організаційних і технічних заходів за станом об'єк-
тів і підтриманням їх у робочому стані протягом періоду
експлуатації;

— аварійно-відновлювальні роботи, які проводять
протягом періоду експлуатації, його виконують термі-
ново.

До первинних документів, які підтверджують здійс-
нення поточних ремонтів, відносяться дефектні відо-
мості, рапорти про дефекти, а також висновки спеціаль-
них комісій і результати обстежень. Для їх обліку про-
понуємо використовувати рахунок 29 "Поточний ре-
монт" з відповідною деталізацією за аналітичними ра-
хунками: 291 "Профілактичний ремонт"; 292 "Міжремон-
тне технічне обслуговування"; 293 "Аварійно-відновлю-
вальні роботи". При цьому підприємства водопостачан-
ня та водовідведення повинні враховувати раптовість
виникнення аварійних ситуацій і витрат, до яких вони
можуть призвести, що матиме безпосередній вплив на
облік ремонтних робіт звітного періоду, так як невчас-
но отримана інформація про проведений профілактич-
ний ремонт чи міжремонтне технічне обслуговування
може стати причиною виникнення додаткових витрат на
ремонт при прориві мережі чи виходу з ладу цілої
дільниці. Усунення наслідків аварії за таких обставин
можуть бути класифіковані як капітальний ремонт [2,
3].

У складі капітальних ремонтів необхідно виділяти
реконструкцію, модернізацію, добудову, що відповідає
як галузевим нормативно-правовим документам, так і
вимогам до бухгалтерського обліку й обліку з метою
оподаткування. Для накопичення витрат на капітальний
ремонт основних засобів доцільно використовувати
рахунок 150 "Капітальний ремонт" з відповідними ана-
літичними рахунками.

З метою удосконалення обліково-аналітичного
забезпечення управління витратами на ремонт вва-
жаємо за доцільне удосконалити зміст і структуру
типової форми 0З-2 "Акта приймання-передачі відре-
монтованих, реконструйованих і модернізованих
об'єктів" підприємств водопостачання і водовідведен-
ня.

Відповідно до практики застосування типової фор-
ми 0З-2 "Акта приймання-передачі відремонтованих,
реконструйованих і модернізованих об'єктів" необхі-
дно:

1) видалити в основній частині документа графи:
— "Здавач" і "Одержувач", оскільки їх посади,

підписи й ініціали вже вказується на зворотній стороні
документа;

— "Дата введення в експлуатацію", оскільки у пер-
шому рядку пояснювальної частини до акта, яку запов-
нює комісія, ці дані вказані;

— "Заводський шифр", оскільки ці дані вказуються
у паспорті об'єкта основних засобів, копія якого має
бути в бухгалтерії;

— "Норми амортизаційних відрахувань на повне
відновлення та капітальний ремонт", "Поправочний ко-
ефіцієнт", "Вид і код устаткування", оскільки вони не
відповідають вимогам сучасного обліку;

2) додати до основної частини документа такі гра-
фи:

— "Амортизація — рахунок (аналітичний рахунок
обліку), норма амортизації (річна), метод амортизації,
сума амортизації за документами (придбання, переоці-
нки)",
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— "Призначення основного засобу (рахунок 23 "Ви-
робництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Ад-
міністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші
витрати операційної діяльності"), оскільки така деталі-
зація задовольняє сучасні вимоги фінансового обліку,
Податкового кодексу України.

Капітальний ремонт підприємств водопостачання
і водовідведення проводять за складеними коштори-
сами та списками на окремі об'єкти, що підлягають
капітальному ремонту в плановому році. З метою гру-
пування інформації для статистичної звітності та спи-
раючись на "Акт приймання-передачі виконаних
робіт" (форма КБ-2в) та "Довідку про виконані робо-
ти" (формою КБ-3), які надають будівельні підприєм-
ства, вважаємо, що доцільно виділити в основній ча-
стині форми 0З-2 "Акта приймання-передачі відре-
монтованих, реконструйованих та модернізованих
об'єктів" окремі графи "Витрати за отримані послуги
(рахунок 631 (685) "Розрахунки з іншими кредитора-
ми")" і "Витрати матеріалів (рахунки запасів)", у сумі
загальної вартості проведених ремонтних робіт. Зап-
ропоновані удосконалення забезпечать можливість
накопичення суми за кореспонденцією рахунків Дт
150(1,2,3)… Кт 631 (685) та Дт 150(1,2,3)… Кт 20, 22
для заповнення розділів 5 та 6 статистичної звітності
"2-інвестиції (квартальна, річна)", "1-підприємництво
(повна)", а отже, підвищать інформативність обліку
[4].

На рисунку 1 відображено удосконалений автором
"Акт приймання-передачі відремонтованих, реконструй-
ованих та модернізованих об'єктів" ОЗ-2.

Згідно з Правилами технічної
експлуатації систем водопоста-
чання та каналізації населених
пунктів України, документи, які
підтверджують здійснення ремон-
тних робіт, повинні зберігатись
або в архіві або в технічному
відділі підприємства [2]. Для за-
безпечення використання інфор-
мації у разі виникнення необхід-
ності проведення переоцінки ав-
тором запропоновано додаток до
типової форми ОЗ-2 "Акт форму-
вання вартості ремонтів основних
засобів", що може бути додатко-
вим джерелом отримання опера-
тивної, достовірної інформації
про вартість проведених ремонт-
них робіт. Для цього у документі
необхідно виділити чотири розд-
іли — І "Складові витрат"; ІІ "Дже-
рела проведення ремонтів"; ІІІ
"Витрати у податкових розрахун-
ках"; IV "Переоцінка капітальних
інвестицій". Перші два та частко-
во четвертий розділи призначені
для підвищення аналітичності по-
казників за елементами витрат у
фінансовому обліку, а третій та
частина четвертого розділу —
для податкових розрахунків опе-

рацій з основними засобами. Останній розділ виділе-
ний з урахуванням того, що капітальний ремонт може
здійснюватись тривалий період (від 1 тижня до 1 року)
залежно від складності робіт, а проводити переоцінку
незавершене виробництво/будівництво необхідно
відповідно до вимог фінансового обліку. Саме цей
розділ дасть можливість простежити за змінами вартості
незавершеного будівництва та ремонту кожного об'єкта
основних засобів.

Підприємствам водопостачання та водовідведення
необхідно відображати у податковій звітності такі по-
казники, як витрати у разі придбання чи уцінки та дохо-
ди у сумі дооцінки основних засобів у податкових роз-
рахунках [1]. В Актах формування вартості ремонтів
основних засобів також виділено графи інформацію про
включення/не включення основних засобів до складу
витрат у податкових розрахунках, що може забезпечи-
ти заповнення Податкової декларації з податку на при-
буток.

З метою групування елементів витрат у кінці пе-
ріоду пропонуємо застосувати "Групувальну ві-
домість з обліку капітального ремонту основних за-
собів", призначення якої полягає у забезпеченні не-
обхідною інформацією для контролю та плануван-
ня майбутніх ремонтних робіт (рис. 3). Утім, вважає-
мо за доцільне формувати таку відомість окремо
щодо поточних ремонтів. Ця пропозиція грунтуєть-
ся на необхідності відокремленого відображення
витрат у бухгалтерському обліку та обліку з метою
оподаткування (ст. 144 Податкового кодексу Украї-
ни) [1].

КП «ВОДА»_________  
підприємство, організація  
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103(2) 150(2) 20116,20 7529,30 9263589 

 

 Рис. 1. Удосконалений Акт приймання-передачі

відремонтованих, реконструйованих та модернізованих

об'єктів за формою ОЗ-2

Пропозиція автора.
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Пропозиції щодо вдоскона-
лення "Акта приймання-пере-
дачі відремонтованих, реконст-
руйованих та модернізованих
об'єктів" ОЗ-2 забезпечать та-
кож відображення інформації
про безоплатно отримані ос-
новні засоби, інвестиції в них і
ремонт об'єктів основних за-
собів, а розділ IV. "Групуваль-
ної відомості з обліку капіталь-
ного ремонту основних засобів"
вже матиме згруповану інфор-
мацію про переоцінку незавер-
шеного капітального ремонту
(реконструкції, модернізації,
добудови).

Цю ж відомість можна вико-
ристовувати для відображення
капітальних інвестицій та витрат
на поточні ремонти у звіті "Про
основні показники діяльності
підприємства" за формою 1-
підприємництво (річна/скороче-
на) та "Капітальні інвестиції, ви-
буття та амортизацію" за фор-
мою "2-інвестиції (річна)". Згідно
з Інструкціями щодо заповнення
цих статистичних спостережень
бухгалтер має виокремити та
відобразити інформацію, яка вже
буде згрупована за визначеними
ознаками [4].

"Групувальна відомість з об-
ліку капітального ремонту ос-
новних засобів" забезпечить та-
кож заповнення ІІІ розділу "Кап-
італьні інвестиції за окремими
видами матеріальних активів"
"Звіту про капітальні інвестиції,
вибуття та амортизацію". Для за-
повнення розділу ІІ цього звіту
"Капітальні інвестиції за джере-
лами фінансування" та розділу
VІ "Інвестиції в основний капітал
за видами економічної діяль-
ності" призначено розділ ІІ
"Джерела проведення ремонтів"
"Групувальної відомості з обліку
капітального ремонту основних
засобів" [4]. Крім того, інформа-
ція про джерела фінансування
необхідна для обгрунтування за-
планованих витрат ліцензіатів,
які спрямовуються на капітальні
інвестиції в будівництво, рекон-
струкцію, модернізацію об'єктів
водопостачання та водовідве-
дення та звітування перед Націо-
нальною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері
комунальних послуг [5].

Рис. 2. Акт формування вартості ремонтів

Пропозиція автора.
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ВИСНОВКИ
У ході удосконалення та/або розробки обліково-

аналітичного забезпечення управління витратами на
ремонт основних засобів необхідно враховувати галу-
зеві особливості діяльності підприємств водопостачан-
ня та водовідведення.

Задля ефективної організації обліку ремонти основ-
них засобів підприємств водопостачання та водовідве-
дення необхідно поділяти на поточні, що включають
аварійно-відновлювальні роботи, міжремонтне техніч-
не обслуговування, профілактичні роботи (рахунок 29
"Поточний ремонт основних засобів"), та капітальні, у
складі яких необхідно виокремлювати реконструкцію,
модернізацію, добудову (субрахунок 150 "Капітальний
ремонт основних засобів").

Використовувати запропонований автором удос-
коналений "Акт приймання-передачі відремонтова-
них, реконструйованих, модернізованих об'єктів ос-
новних засобів" та додаток до нього "Акт формуван-
ня вартості ремонтів", що підвищать інформативність
та аналітичність обліку. "Групувальна відомість з об-
ліку капітального ремонту основних засобів" забез-
печить формування оперативної, корисної інфор-
мації для прийняття конкретних управлінських
рішень та подання звітності щодо капітальних ре-
монтів об'єктів централізованого водопостачання і
водовідведення.

Зазначені нововведення не потребують додаткових
коштів для їх впровадження.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Трансформация экономики, развитие рыночных отно-

шений в Украине обуславливают необходимость исследо-
вания традиционных взглядов на механизмы государствен-
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FOREIGN EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF REGULATORY POLICY

В статье рассмотрен зарубежный опыт государственного регулирования социально-эконо-

мического развития. Проанализированы основные модели государственного регулирования

экономики, выделенные в зависимости от соотношения механизмов регулирования и рыноч-

ного саморегулирования: американская модель, европейская модель, китайская модель, юж-

нокорейская модель, японская модель и латиноамериканская модель. Анализ показал, что в

мире до сих пор не существует единого метода построения оптимальной модели государствен-

ного регулирования социально-экономического развития.

Изучение зарубежного опыта регулирования экономики относительно масштабов, форм и

интенсивности государственного вмешательства следует ориентировать не на поиск конкрет-

ной модели для применения ее в Украине, а на выявление тех наработок ученых, которые

позволят построить эффективную национальную модель экономического развития на средне-

и долгосрочную перспективу.

Анализ зарубежного опыта дает основания для следующего вывода: проблемы социально-

экономического развития в Украине не имеют аналогов в мировом процессе, в первую оче-

редь из-за отличного от других стран общественно-политического и социально-экономичес-

кого фона. Поэтому пути их решения не могут быть заимствованными в чистом виде. Вместе с

тем целесообразно учитывать мировой опыт и приближать его к реалиям украинской экономи-

ки. Это позволит в условиях экономического спада успешно реализовывать государственную

политику, стимулировать будущий экономический рост.

The article describes the experience of state regulation of economic and social development of

other countries. Basic models of state regulation of the economy, allocated according to the ratio of

regulation and market self-regulation are analyzed: the U.S.A model, the European model, the
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great other countries socio-political and socio-economic background. Therefore, solutions can not

be borrowed in its purest form. However, it is advisable to take into account international experience
and to bring it to the realities of the Ukrainian economy. This will allow the economic downturn to

successfully implement public policies to stimulate future economic growth.
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ной регуляторной политики и обоснование новых теоре-
тико-методологических подходов к этим проблемам, адек-
ватных современному развитию общества в условиях ин-
теграции в мировое экономическое пространство.
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АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Теоретические и практические аспекты реализации го-
сударственной регуляторной политики исследовали такие
отечественные и зарубежные ученые: М.А. Погрибняк, В.
Кип Вискузи, Дж. М. Вернон, Дж. Е. Гарингтон, А.Х. Юл-
дашев и др [1—3]. Зарубежный опыт осуществления госу-
дарственной регуляторной политики стал предметом на-
учных исследований В.П. Дубищева и А.Д. Глушко [4].

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Цель статьи — анализ зарубежного опыта реализации

государственной регуляторной политики и разработка ре-
комендаций по совершенствованию регуляторной деятель-
ности в Украине с учетом опыта развитых стран.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Первоосновы законодательного закрепления регуля-

торной политики социально-экономического развития
были заложены в 1887 г. при формировании научных под-
ходов по государственному регулированию экономики, ко-
торые получили дальнейшее развитие в ответ на мировой
экономический кризис 1932—1933 гг. — великую депрес-
сию в США [2, с. 382]. Первые фундаментальные научные
труды, которые обосновывали необходимость и целесо-
образность государственного вмешательства в экономи-
ку, были осуществлены такими экономистами как Дж. М.
Кейнс, Л. Клейн, П. Cамуельсон, Дж. Тобин.

Регуляторная политика неразрывно связана с регули-
рованием, которое специалисты определяют, как "установ-
ление государством определенных ограничений, которые
поддерживаются угрозой применения санкций, на свобо-
ду выбора решений отдельных лиц или организаций" [2, с.
375].

В западной экономической литературе регулирующие
функции государства в рыночной экономике сводятся к
трем основным — законодательной, стабилизирующей и
распределительной. В рамках законодательной функции
государство разрабатывает систему экономических, соци-
альных и организационно-хозяйственных законов и поста-
новлений, которые выступают правовыми основами рыноч-
ной экономики. Сущность стабилизирующей функции зак-
лючается в поддержании высокого уровня занятости и це-
нового равновесия, а также стимулировании экономичес-
кого роста. Распределительная функция связана, с одной
стороны, с достижением более справедливого распреде-
ления доходов в обществе, а с другой — более эффектив-
ным размещением ресурсов в рыночной экономике.

Анализируя зарубежный опыт государственного регули-
рования социально-экономического развития в общем виде,
можно выделить две основные модели регулирования:

1. Экономический либерализм — система социально-
экономических отношений, в которой доминируют рыноч-
ные регуляторы, а роль государства сведена к минимуму.

2. Экономический дирижизм — предусматривает зна-
чительное влияние государства на социально-экономичес-
кие процессы в стране [5, c. 21—22].

Остановимся на наиболее показательных примерах
развития государственного регулирования социально-эко-
номического развития в странах, имеющих длительную
историю применения рыночных отношений, объединив их
с учетом тех различий, которые сложились исторически и
обусловлены своеобразием общественно-политического
строя, ментальностью и традициями.

В зависимости от соотношения механизмов регулиро-
вания и рыночного саморегулирования выделяются сле-
дующие основные модели государственного регулирова-
ния экономики [5, 53—56]:

Американская модель управления национальной эко-
номикой, в которой преобладают рыночные регуляторы
экономических процессов, государственное регулирова-
ние сводится к использованию прямых и косвенных ме-
тодов с целью создания благоприятных условий для раз-
вития бизнеса и рабочих мест в различных секторах эко-
номики, поощряет повышение мобильности незанятых на
рынке труда, что стимулирует совокупный спрос на ра-
бочую силу и обеспечивает незанятых рабочими места-
ми.

Японская модель — централизованное регулирование
социально-экономического развития страны со стороны
государства на основе использования преимущественно
экономических направлений и неформальных методов го-
сударственного регулирования экономики. Доминирует
психология коллективизма, солидарности, подчинение
личных интересов коллективным и государственным [6].

Китайская модель. Несмотря на имеющиеся пробле-
мы, курс развития КНР направлен на создание социалис-
тической рыночной экономики, сочетание в ней различных
экономических укладов при сохранении ведущей роли со-
циалистической собственности. В такой модели по-пре-
жнему актуально государственное регулирование (особен-
но — в части регулирования цен), но все активнее прояв-
ляют себя рыночные механизмы. Уникальность экономи-
ческого развития КНР как раз и заключается в развитии
рыночной экономики при ведущей роли государственного
сектора и идеологическом контроле коммунистической
партии [7].

Южно-корейская модель государственного регулиро-
вания является примером уникального сочетания жестко-
го государственного планирования и рыночного механиз-
ма. Особенность регулирования заключается в том, что го-
сударство взяло на себя те отрасли экономики, которые
не под силу частному бизнесу: производственную и соци-
альную инфраструктуры, энергетику, транспорт, добыва-
ющую промышленность. Государственный план носит ин-
дикативный характер, содержит конкретные ориентиры
для предприятий [8].

Латиноамериканская модель. Опыт латиноамерикан-
ских стран является особенно интересным с точки зрения
принципов организации в этих странах государственного
регулирования инвестиционных процессов. Влиятельными
институтами, через которые осуществляется государствен-
ное инвестирование, являются банки развития, действую-
щие в рамках общей финансовой политики государства.
Кредитные ресурсы банков развития концентрируются
преимущественно на таких направлениях, как малый и
средний бизнес, сельское хозяйство, внешняя торговля,
городское хозяйство и выступают как альтернативный ис-
точник средств для финансирования бюджетных инвести-
ционных расходов. В рамках рыночной системы эти банки
постепенно переходят к осуществлению деятельности на
условиях самоокупаемости. Мобилизация ресурсов про-
исходит путем размещения на внутреннем рынке ценных
бумаг, эмитируемых как от собственного имени (под га-
рантию государства), так и по поручению правительства.
Кроме банков развития, инвестиционная деятельность го-
сударства осуществляется через систему трастовых фон-
дов сугубо целевого назначения, средства которых фор-
мируются за счет государственных трансфертов, взносов
предпринимательских групп и объединений, кредитов меж-
дународных финансовых организаций. Эти фонды созда-
ются в рамках центрального банка, банков развития, спе-
циальных административно-финансовых и хозяйственных
формирований [5].

Специфика европейской модели заключается в поис-
ке синтеза целей экономического прогресса и социальной
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солидарности. Ее институциональной опорой служит со-
циальное правовое государство, а наиболее адекватным
выражением в сфере управления экономикой — концеп-
ция социального рыночного хозяйства [9, с. 7—8].

Из проведенного выше анализа следует, что в мире до
сих пор не существует единого метода построения опти-
мальной модели государственного регулирования соци-
ально-экономического развития. Вряд ли можно рассчи-
тывать на появление такого рецепта в будущем, посколь-
ку формирование стратегий экономического роста —
сложный и тонкий процесс, на который влияет множество
факторов, в зависимости от комбинации которых выдви-
гаются определенные требования и ограничения к моде-
лям экономического развития, обусловливая определения
приоритетных задач и инструментария для их выполнения.
Важную роль в процессе формирования оптимальной мо-
дели государственного регулирования социально-эконо-
мического развития играют национальные особенности,
уровень развития общества, ментальность и традиции, при-
сущие тем или иным группам стран.

Проведенный анализ систем государственного регули-
рования социально-экономического развития в странах с
развитыми рыночными отношениями позволяет выделить
ряд особенностей моделей государственного регулирова-
ния:

— сочетание гибкости рыночного саморегулирования
с устойчивостью рычагов государственного регулирова-
ния;

— обеспечение роста экономики и создание условий
для решения проблем рынка труда, в т.ч. занятости, соци-
альной защиты;

— ориентация на структурные сдвиги в экономике, сти-
мулирование научно-технического прогресса, создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций, раз-
вития предпринимательства;

— смещение акцентов государственной политики в ре-
гулировании экономики с регламентирующих и ограничи-
вающих мер на стимулирующие.

В настоящее время существуют противоположные точ-
ки зрения по применению в Украине зарубежного опыта
государственного регулирования социально-экономичес-
кого развития. Некоторые считают, что Украине не нужно
перенимать опыт других, поскольку мы сами способны ре-
шить свои экономические проблемы. Те, кто придержива-
ются противоположного мнения, предлагают принять мо-
дель любой развитой страны. Очевидно, в процессе пере-
хода к новой экономической модели необходимо, прежде
всего, учитывать условия и особенности существования
страны, руководствоваться проработанной программой
общественного развития.

Следовательно, анализ зарубежного опыта регулиро-
вания экономики относительно масштабов, форм и интен-
сивности государственного вмешательства следует ориен-
тировать не на поиск конкретной модели для применения
ее в Украине, а на выявление тех наработок ученых, кото-
рые позволят построить эффективную национальную мо-
дель экономического развития на средне- и долгосрочную
перспективу.

В каждой из рассмотренных моделей можно выделить
сильные черты, которые могли бы использоваться для Ук-
раины: латиноамериканская модель — опыт регулирова-
ния инвестиционных процессов; европейская модель —
поддержание высокого уровня социальных стандартов;
японская модель — разработка и внедрение жесткой и
эффективной экономической политики.

Важным условием для стабильного развития любой
страны и обретения ею достойного места в системе миро-
вого хозяйства является достижение такого уровня эко-

номического развития, который бы отвечал современным
критериям конкурентоспособности. Мировой опыт пока-
зывает, что в современных условиях глобализации и ин-
тернационализации экономики развитие любого государ-
ства определяется в первую очередь уровнем развития ее
регионов. Начало внедрения регуляторной политики как
средства улучшения регулирования рыночной экономики
и повышения конкурентоспособности в развитых странах
приходится на начало 90-х годов.

В 1993 г. на заседании министров стран-членов Орга-
низации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) были приняты рекомендации для всех стран-чле-
нов о проведении регуляторных реформ и внедрения ре-
гуляторного менеджмента (регуляторной политики). ОЭСР
является международной организацией, созданной в 1961
году, в настоящее время объединяющей 34 страны. Имен-
но благодаря ОЭСР была обобщена существующая прак-
тика дерегулирования и разработана концепция проведе-
ния регуляторных реформ [11].

В настоящее время в мире существуют только две стра-
ны, которые в полном объеме прошли все этапы регуля-
торной реформы и имеют наибольший опыт применения
инструментов регуляторной политики — США и Великоб-
ритания. Большинство стран Европейского Союза прово-
дят регуляторную политику, которая направлена на непре-
рывное повышение качества регуляторной среды путем
обеспечения интегрированного подхода к использованию
регуляторных инструментов, процедур и институтов. Опыт
проведения регуляторных реформ в развитых странах по-
казал, что эффективная регуляторная политика состоит из
трех основных компонентов:

1) утверждение регуляторной политики на самом вы-
соком политическом уровне;

2) четкие и измеряемые стандарты качества регулиро-
вания;

3) проведение консультаций с заинтересованными сто-
ронами [12].

Наиболее распространенным в странах-членах Евро-
пейского Союза инструментом регуляторной политики яв-
ляется оценка регулирующего воздействия (ОРВ) [13].

По оценкам специалистов, ОРВ стимулирует регуля-
торные органы мыслить структурно перед применением ре-
гулирования, а также способствует повышению уровня от-
ветственности. Как показывает анализ опыта европейских
стран, применение ОРВ базируется на единых принципах,
однако учитывает особенности, присущие каждой конкрет-
ной стране.

В большинстве стран ОРВ проводится в два этапа: на
первом определяется необходимость регулирования, а на
втором — количественное определение выгод и затрат от
использования различных методов регулирования. Как
правило, ОРВ проводится регуляторным органом до при-
нятия регуляторного акта и предоставляет обоснование це-
лесообразности или нецелесообразности введения регу-
лирования в определенной сфере общественных отноше-
ний. Таким образом, ОРВ является инструментом доказа-
тельства необходимости государственного вмешательства
в хозяйственную деятельность. В основу ОРВ положена
оценка регуляторного влияния, механизм которого заклю-
чается в проведении всестороннего анализа с точки зре-
ния важности решаемых задач, соотношения затрат и ре-
зультатов, рисков, с обязательным изучением возможных
альтернатив и учетом влияния регуляторного акта на всех
заинтересованных лиц.

К примеру, в Польше в соответствии с действующими
правовыми документами ОРВ является обязательным для
всех нормативных актов, которые принимаются правитель-
ством [14]. Однако масштаб ОРВ зависит от объекта и со-
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держания регулирования. Решение о применении сжатой
или расширенной формы анализа принимает ответствен-
ное министерство, что позволяет проводить ОРВ по еди-
ным требованиям, но с учетом имеющихся особенностей.
В зависимости от объекта и масштаба можно избежать не-
эффективных расходов на проведение чрезмерно детали-
зированного анализа. Кроме того, допускается проведе-
ние только качественной оценки выгод и затрат от внедре-
ния нового регулирования. Существование такой возмож-
ности в сочетании с отсутствием в Польше системы про-
верки качества осуществления органами власти ОРВ при-
водит к снижению качества как аналитической работы, так
и регулирования в целом. Исходя из этого, польскую мо-
дель можно отнести к системам, находящимся на стадии
развития.

Опыт Великобритании специалисты оценивают как
лучший пример осуществления анализа регуляторного воз-
действия. Великобритания является страной, которая мак-
симально полно выполнила все рекомендации ОЭСР по
улучшению качества государственного регулирования пу-
тем создания соответствующих институтов и внедрения
процедур, которые позволили обеспечить экономический
рост, социальное равенство и соблюдение экологических
приоритетов [15]. Все вышеперечисленное позволило
сформировать эффективную, прозрачную и ответственную
государственную политику. Осуществление регуляторной
реформы в Великобритании началось еще в начале 80-х
годов прошлого столетия, поэтому существующая сейчас
методика подготовки и оценки государственного регули-
рования — это проверенная временем система. Ключевой
частью экономических программ правительств того вре-
мени было проведение структурных реформ, которые по-
зволят обеспечить выживание и развитие частного секто-
ра и усиление конкуренции. Основой регуляторной рефор-
мы в Великобритании является оценка регуляторного воз-
действия и применение принципов "лучшего регулирова-
ния".

Проведение оценки регуляторного воздействия позво-
ляет не только определить альтернативы, но и провести их
анализ, оценку, сравнение, спрогнозировать вероятность
наступления негативных последствий, изучить влияние вне-
шних факторов. Все это позволяет получить высокий уро-
вень прозрачности, предсказуемости, обоснованности и
ответственности при оказании предпочтения одному из
альтернативных вариантов. Проведение оценки регулятор-
ного воздействия осуществляется по одному из трех ва-
риантов:

1) начальная оценка;
2) частичная оценка;
3) полная оценка.
Регуляторный процесс в Германии хорошо структури-

рован и характеризуется сложным набором юридических
инструкций, правовых норм и моделью бюрократии, ос-
нованной на иерархии с четко определенными обязаннос-
тями и средствами управления. Специалисты отмечают, что
регуляторная реформа в Германии на федеральном уров-
не отождествляется с мерами по уменьшению бюрокра-
тии и административных барьеров для бизнеса, особенно
для малого и среднего [16].

В соответствии с требованиями различных стадий за-
конодательного процесса в Германии была создана треху-
ровневая база оценки регуляторного воздействия: предва-
рительная оценка регуляторного воздействия, основанная
на сравнительном анализе регуляторных актов; сопровож-
дающая оценка регуляторного воздействия на основании
определенного законопроекта; ретроспективная оценка
регуляторного воздействия, которая является методом
оценки законопроекта, уже вступившего в действие [14].

Обобщение опыта развитых стран в сфере регулятор-
ной политики позволяет сделать выводы о том, что повы-
шение качества государственного регулирования основа-
но на:

— внедрении и жестком соблюдении органами влас-
ти четкой процедуры подготовки проектов регуляторных
актов и ОРВ с применением единых критериев оценки, ис-
пользование которых является обязательным при подго-
товке проектов регуляторных актов;

— возможности повышения качества регулирования
за счет повышения уровня прозрачности деятельности ре-
гуляторных органов, уменьшения чрезмерных полномо-
чий органов власти по проверкам и применения ими санк-
ций;

— обязательности изучения существующих альтерна-
тив регулирования и рассмотрении возможности примене-
ния саморегулирования;

— соблюдении принципов регуляторной политики;
— разработке и внедрении в практическую деятель-

ность единых критериев эффективного регулирования,
процедур подготовки проектов регуляторных актов;

— создании мощной системы институционального и
ресурсного обеспечения регуляторных органов;

— проведении полной ОРВ по всем новым и существу-
ющим направлениям регулирования;

— проведении ОРВ для трех секторов: государства,
бизнеса и общественности;

— применении анализа выгод и затрат для оценки аль-
тернатив влияния на основные сектора;

— обнародовании проектов регуляторных актов и ОРВ
для проведения консультаций и обсуждения с обществен-
ностью проекта регуляторного акта, последствий от его
принятия;

— обязательности рассмотрения разработчиком про-
екта регуляторного акта всех замечаний и предложений,
которые поступили во время обсуждения и консультаций
с общественностью по проекту регуляторного акта.

ВЫВОДЫ
Таким образом, для Украины функционирование го-

сударственного механизма регулирования является необ-
ходимым условием перехода к рыночной системе ведения
хозяйства. В Украине масштабы государственного регу-
лирования социально-экономического развития могут
быть гораздо шире, чем в традиционно рыночных странах.
Однако это не означает, что следует пренебречь имеющим-
ся зарубежным опытом. Напротив, необходимо всесторон-
нее изучение зарубежное опыта государственного регули-
рования социально-экономического развития с целью при-
менения наиболее удачных моделей и инструментов на
практике дальнейшего развития украинской экономики.

Анализ зарубежного опыта дает основания для сле-
дующего вывода: проблемы социально-экономического
развития в Украине не имеют аналогов в мировом процес-
се, в первую очередь из-за отличного от других стран об-
щественно-политического и социально-экономического
фона. Поэтому пути их решения не могут быть заимство-
ванными в чистом виде. Вместе с тем целесообразно учи-
тывать мировой опыт и приближать его к реалиям украин-
ской экономики. Это позволит в условиях экономическо-
го спада успешно реализовывать государственную поли-
тику, стимулировать будущий экономический рост.
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Як засвідчує міжнародний досвід, залучення пря-

мих іноземних інвестицій (ПІІ) відіграє важливу роль
у відновленні економічного зростання країни, забез-
печення конкурентоспроможності підприємств та ак-
тивізації бізнес-середовища особливо в період транс-
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формацій та реформ. Неможливо залучати ПІІ, буду-
чи відокремленими від картини світу та тих процесів,
що є вирішальними для її формування. Зовнішні фак-
тори на рівні з внутрішніми визначають результа-
тивність процесу залучення ПІІ. Тому відстеження і
аналізування останніх тенденцій прямого іноземного
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інвестування не лише в межах країни, а й на міжна-
родному рівні є одним із необхідних кроків як зі сто-
рони державних органів, які безпосередньо займа-
ються промоцією ПІІ та мають вплив на формування
державної політики щодо іноземних інвестицій, так і
для розроблення відповідної стратегії зі сторони са-
мих підприємств, що бажають залучити іноземний
капітал. На рівні підприємства такий крок дозволяє
більш критично оцінити шанси конкретної інвестиц-
ійної пропозиції та її здійснимість, зважаючи на за-
гальні преференції іноземних інвесторів щодо спря-
мування ПІІ як територіально, так і за видами еконо-
мічної діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Основними інформаційно-статистичними джерела-
ми статті щодо глобального та регіонального стану
прямого іноземного інвестування стали щорічні Світові
інвестиційні звіти (СІЗ) [9; 10; 11], підготовкою якого
займається ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та
розвитку), а також продукти видання "fDi magazine"
[5], що структурно є одним із підрозділів Financial
Times Ltd і вважається найбільшим центром збору
інформації, пов'язаної з ПІІ. Як зазначає П. Дж. Баклі
[3], матеріал, який пропонує СІЗ, є вагомим інтелекту-
альним здобутком, оскільки кожен характеризується
високою якістю дослідження, розмахом охоплення і
глибиною розуміння проблем, що аналізуються; забез-
печують базу для вивчення розвитку теорії та емпірич-
них знань щодо діяльності ТНК і ПІІ загалом [3, c. 25—
26].

У дослідженні процесу залучення ПІІ більше ува-
ги приділяється його макроекономічним аспектам та-
ким, як взаємозв'язок ПІІ та глобалізації, вплив ПІІ на
економічний розвиток країн, регіону, особливості
державної політики щодо залучення ПІІ, інституційні
проблеми регулювання іноземного інвестування
тощо. Що стосується мікрорівня, вчені зосереджують
свою увагу на дослідженні умов зовнішнього середо-
вища, мотивації, оцінювання ефективності інвестиц-
ійних проектів у процесі інвестування. Вивчаючи
мікрорівень проблематики залучення ПІІ, особливої
уваги заслуговують дослідження Й. Ахароні [2], при-
свячене особливостям прийняття інвестиційного
рішення про здійснення інвестицій за кордон та С.
Естрін [4] про окремі інвестиційні проекти, в основі
яких є ПІІ на підприємствах Центрально-Східної Євро-
пи. Однак характерною рисою більшості досліджень
є те, що вони проводяться сфокусовано на стороні
того, хто такі інвестиції здійснює. Сторона, що залу-
чає ПІІ, розглядається в основному агреговано на
рівні окремих держав чи регіонів без виокремлення
підприємства (підприємця) як одного з головних
суб'єктів процесу. Такі питання мікроекономічного
характеру, як процес прийняття управлінського
рішення, що веде до залучення ПІІ, налагодження
взаємовідносин з потенційними іноземними партне-
рами інвестиційного проекту, що передбачає ПІІ, а
особливо процес залучення ПІІ на підприємство зі сто-
рони самого підприємства залишаються маловивче-
ними.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є відстеження останніх тен-

денцій у сфері прямого іноземного інвестування задля
подальшого використання знань у мікроекономічній
площині в процесі розробки інвестиційної пропозиції на
підприємстві для залучення потенційних іноземних інве-
сторів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Першочергово необхідно розуміти умови, за яких

підприємства функціонують, а пряме іноземне інвес-
тування відбувається. Одними з основних факторів, які
ці умови визначають є інформаційно-технологічна ре-
волюція та глобалізація. Завдяки інформаційно-техно-
логічній революції товари та послуги, які є високотех-
нологічномісткими, набули ще більшої важливості, а
об'єктами міжнародної торгівлі стали ті послуги, що
раніше такими і бути не могли. Глобалізація зробила
світ близьким та взаємозв'язаним. Економіки країн
світу стають все відкритішими, що безпосередньо
сприяє активізації потоків ПІІ. Водночас ПІІ виступають
не лише як наслідок глобалізації, а й як інструмент,
який це явище посилює далі. З точки зору ПІІ глобалі-
зація є результатом тисячі прийнятих індивідуальних
інвестиційних рішень окремих іноземних інвесторів
(стратегічних, інституційних інвесторів чи окремих
фізичних осіб залежно від типу іноземного інвестора,
що планує здійснення ПІІ) стосовно виділення засобів,
які завжди є дефіцитними, на організацію діяльності
за межами власної країни. Перед ними, особливо пе-
ред стратегічними інвесторами, перш за все постає
питання доцільності інтернаціоналізації своєї діяль-
ності. До питання доцільності додається також ряд
інших рішень щодо вибору: 1) країни інвестування; 2)
форми інвестування (інвестиції у створення нових
підприємств, злиття і поглинання (М&A), cпільні
підприємства); 3) способу інвестування (організовува-
ти діяльність самостійно чи з місцевим партнером); 4)
інвестиційного проекту.

Окрім цього, завдячуючи розвитку Інтернету, поси-
ленню ролі технологій, а з ними і зменшенню витрат на
комунікативну діяльність та обмежень на здійснення ПІІ,
більше можливостей відкриваються для малих та се-
редніх підприємств. За цих умов малі та середні підприє-
мства інтернаціоналізуються більш стрімко, ніж раніше.
Досить часто вони стають міжнародними з самого мо-
менту заснування [7; 8]. Перш за все це стосується ви-
сокотехнолічних підприємств, зокрема стартапів, які
виникли внаслідок науково-дослідних проектів, з при-
таманними для них високим ризиком та пропозицією
продукту, що є наслідком інтелектуальної власності як
основних характеристик їх діяльності. На відміну від
традиційних промислових підприємств вони не потре-
бують великих виробничих площ та громіздкого устат-
кування.

Слід також зазначити, що протягом останніх років
як наслідок вищевказаних тенденцій, виокремлюєть-
ся ще одна: збільшуються обсяги неакціонерних (до-
говірних) форм міжнародного виробництва, близьких
до ПІІ [9]. Вони є непрямою формою участі іноземно-
го інвестора в діяльності підприємства і не завжди пе-
редбачають володіння його часткою власності у ста-
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тутному капіталі. Однак контроль чи вплив на уп-
равлінські рішення підприємства, як одна з основних
особливостей ПІІ, здійснюється за допомогою різно-
манітних механізмів. Такі механізми включають у себе
важелі контролю, які реалізовуються інструментами
часткової власності, базованих на договірних засадах,
або ж інструментами ринкової сили, що проявляються
у володінні такими стратегічними активами як техно-
логії, доступ до ринку і стандарти. До неакціонерних
(договірних) форм міжнародного виробництва нале-
жать субпідряд, послуги аутсорсингу, ліцензування,
франчайзинг та інші домовленості між іноземними
партнерами.

Якщо раніше, маючи за мету побудову виробни-
чих мереж за кордоном, ТНК надавали перевагу
прямій участі в статутному капіталі підприємства че-
рез створення у приймаючій країні внутрішніх сис-
тем підпорядкованих материнським компаніям філій,
то зараз спостерігається процес екстерналізації,
коли окремі види діяльності передаються за рамки
системи власних підприємств під час усього ланцю-
га створення доданої вартості. ТНК створили взає-
мозалежні мережі операцій, за виконання яких
відповідають як філії, дочірні і асоційовані підприє-
мства, так і підприємства-партнери незалежно від
країни розташування.

У пошуках шляхів розвитку своєї підприємницької
діяльності, ПІІ ініціюються як зі сторони іноземних інве-
сторів, так і зі сторони, що бажає залучити капітальні
ресурси. Основний обсяг роботи зі збору інформації та
її опрацювання, як правило, припадає саме на сторону,
що є ініціатором цього процесу. Однак в обох випадках
процес здійснення чи залучення ПІІ є ресурсозатратним.
Окрім вкладення матеріальних ресурсів, він вимагає
часу, креативності та управлінського досвіду. Саме тому
менеджерам українських підприємств, які розглядають
таку можливість, належить провести вагому підготовчу
роботу щодо доцільності, необхідності і здійснимості
конкретного інвестиційного проекту за участі іноземних
інвесторів.

Як зазначено в [1, c. 156], будь-яка діяльність під-
приємства повинна підпорядковуватись принципам стра-
тегічної логіки, a саме: націленості діяльності під-
приємства на зменшення витрат або ж підвищення ціни
продукту чи послуги (з метою забезпечення стійкості
підприємства). З теоретичної точки зору, як зі сторони
іноземного інвестора, так і зі сторони, що інвестиції
залучає, ПІІ є виправданими у випадку, коли досягаєть-
ся ефект масштабу, коли зменшення виробничих вит-
рат перекриватимуть зростання витрат, пов'язаних із
залученням/ здійсненням ПІІ.

На практиці рішення щодо здійснення ПІІ часто
приймається без ретельного вивчення ситуації на
міжнародному ринку прямих інвестицій, оскільки
критичними стають характеристики країни, конкрет-
ного інвестиційного проекту, особиста мотивація
інвесторів, унікальні обставини та особистісні кон-
такти. Проте для сторони, що їх залучає, володіння
інформацією щодо основних тенденцій дозволяє що-
найменше виокремити групи країн, що є найбільш за-
цікавленими в їхньому регіоні та основних конку-
рентів в залученні капітальних ресурсів; визначити
види економічної діяльності, які найбільше приваб-
люють іноземних інвесторів, а також найбільш по-
пулярні форми здійснення ПІІ. Таким чином менед-
жери підприємств отримують інформаційну базу
щодо стану прямого іноземного інвестування та ма-
теріал для виявлення загальних настроїв іноземних
інвесторів, що дозволяє ознайомитись з масштабом
подальшої діяльності в напрямку залучення ПІІ на
підприємство та скеровує на тактичні кроки стосов-
но розробки інвестиційної пропозиції, яка забезпе-
чувала б конкурентні переваги серед інших.

Далі розглянемо світові та європейські тенденції ПІІ
станом на 2013 рік у розрізі: 1) обсягів активів та по-
токів ПІІ; 2) секторів економіки; 3) країн, що найбільше
здійснюють ПІІ; 3) країн, що найбільше залучають ПІІ;
4) найбільш поширених форм здійснення ПІІ за варті-
стю і кількістю інвестиційних проектів.

За даними СІЗ за 2013 р. [11] світові потоки ПІІ на
сьогодні все ще далекі від показників докризового часу
2005—2007 рр., протягом якого вони лиш зростали і в
2007 р. досягли максимального значення 1,97 трлн дол.
США. У 2012 р. після незначного зростання світовий
притік ПІІ знову впав на 18% з 1,65 трлн дол. США у
2011 р. до 1,35 трлн дол. США, що контрастує з іншими
світовими макроекономічними показниками такими, як
ВВП, валове накопичення основного капіталу, обсяги
зовнішньої торгівлі та рівень зайнятості, що зберігали
позитивну тенденцію у 2012 р. (табл. 1).

Щодо перспектив на 2013—2015 рр., аналітики ЮН-
КТАД, базуючись на індикаторах Дослідження щодо
світових інвестиційних перспектив на 2013—2015рр.
(UNCTAD World Investment Prospects Survey 2013—
2015), економетричних прогностичних моделях, а також
даних за перші чотири місяці 2013 р. щодо вартості об-
сягів міжкордонних M&A операцій та проектів, що пе-
редбачають ПІІ "з нуля", прогнозують, що ПІІ у 2013 р.
залишаться на рівні 2012 р., найвищим показником яко-
го може бути 1,45 трлн дол. США. На 2014 р. передба-
чається, що потоки становитимуть 1,6 трлн дол. США, а
на 2015 р. — 1,8 трлн дол. США [11, c. 18].

Джерело: UNCTAD [11, c. 2].

* прогнозні значення.

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 

ВВП 1,4 -2,1 4,0 2,8 2,3 2,3 3,1 

Валове накопичення 

основного капіталу 
2,3 -5,6 5,6 4,8 3,7 5,0 5,7 

Зовнішня торгівля 3,0 -10,3 12,5 5,9 2,6 3,6 5,3 

Зайнятість 1,1 0,5 1,3 1,5 1,3 1,3 1,3 

ПІІ -9,3 -33,0 15,8 17,3 -18,2 3,6 17,1 

 

Таблиця 1. Темпи зростання світового ВВП, валового накопичення основного капіталу,

зовнішньої торгівлі, зайнятості і ПІІ за період 2008—2014 рр., (%)
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За час останньої декади найбільші зміни щодо на-
ціонального походження здійснених ПІІ сталися в
країнах, що розвиваються (так звані країни BRIC —
Бразилія, Росія, Індія, Китай, а також країни MIKT —
Мексика, Індонезія, Південна Корея, Туреччина). В
цих регіонах постійно зростає кількість нових міжна-
родних підприємств. Вони стають активними учасни-
ками світової економіки і навіть покупцями ТНК в роз-
винених країнах. Зважаючи на достатні інвестиційні
ресурси інвесторів, що представляють ці країни,
підприємствам, що зайняті пошуком потенційних іно-
земних інвесторів слід звернути особливу увагу на цей
регіон. Водночас останніми роками країни BRIC за-
лучили більше 22% світових проектів, що передба-
чають ПІІ. І хоча у 2012 р. їх частка у світовому розрізі
знизилась до 17,6%, Китай, Індія і Бразилія залиша-
ються у п'ятірці найбільш привабливих напрямків для
ПІІ [6, c. 1, 3].

У загальному підсумку 2012 р. лідерами за
здійсненими ПІІ є інвестори зі США, Японії, Китаю,
Великобританії, Німеччини, Канади, Росії, Швейцарії
та Британських Віргінських островів [11, c. 6]. Окрім
них, свою частку на європейському ринку ПІІ збільши-

ли Ірландія (3,78%) та Туреччина (3,42%), які увійш-
ли в десятку країн за кількістю проектів, що перед-
бачають ПІІ "з нуля". Зберігають свої позиції щодо
здійснення ПІІ "з нуля" і західноєвропейські підприє-
мства, на які припадає 43,12% світових проектів, хоча
значна їх частка в межах Західної Європи і залишаєть-
ся [6, c. 3].

Також вперше відслідковується тенденція, що краї-
ни, які розвиваються, залучають більше обсягів ПІІ, ніж
розвинені країни [9]. Це означає, що монополія розви-
нених країн у сфері ПІІ послабилась, однак, глобальна
конкуренція серед країн за залучення більших обсягів
ПІІ стає ще більш напруженою, особливо на рівні
підприємств. Лідерами в залученні ПІІ у 2012 р. залиша-
ються США, Китай, Бразилія, Британські Віргінські ос-
трови, Великобританія, Австралія, Сінгапур, Росія, Ка-
нада [11, c. 3].

У зв'язку із зменшенням інвестицій зі сторони євро-
пейських інвесторів через економічні труднощі в своїх
країнах притік ПІІ до країн з перехідною економікою
впав на 9% і становив 87 млрд дол, США. Однак ринки
країн з перехідною економікою залишаються приваб-
ливими для іноземних інвесторів через зростаючий спо-

Кількість 

проектів (тис) 

Рис. 1. Світові тенденції вартості проектів, що передбачають ПІІ за їх формами за період

2003—2012 рр., млрд дол. США

Джерело: UNCTAD [11, c. 8].

Рис. 2. Вартість проектів, що передбачають ПІІ за їх формами та секторами економіки

у 2011—2012 рр., млрд дол. США

Джерело: UNCTAD [11, c. 8].
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живчий ринок і забезпечення природними ресурсами
[10, с. 63].

На рисунках 1 і 2 наведені основні тенденції ос-
танніх років щодо форм, кількості та вартості проектів,
що передбачають ПІІ за секторами та в загальному
підсумку. Як за вартістю, так і за кількістю здійснених
операцій далі переважають ПІІ "з нуля", незважаючи
на їх скорочення. У 2012 р. заплановані витрати ого-
лошених проектів, що передбачають ПІІ "з нуля" впа-
ли на 33% у порівнянні з 2011 р. і становили 612 млрд
дол. США, що є найнижчим показником за останні 10
років. Кількість проектів, що передбачають ПІІ "з нуля",
знизилась на 16,38% на противагу зростанню в 2011 р
на рівні 8,54% [6, c. 2]. Падіння обсягів ПІІ "з нуля"
спостерігалося у всіх регіонах світу, за винятком Чилі,
Іспанії, Індонезії, Польщі та Оману, де активи ПІІ лише
зросли [6; c. 1].

Вартість міжкордонних M&A операцій також знизи-
лась на 45% до рівня показників 2009 та 2010 років.
Хоча зменшення кількості здійснених проектів є більш
помірним і становить -15% для проектів, що передба-
чають ПІІ "з нуля" та -11% для міжкордонних M&A опе-
рацій, що свідчить про зменшення масштабів самих про-
ектів. Середнє значення вартості здійснених інвестицій
зменшилось на 21% для проектів, що передбачають ПІІ
"з нуля" та 38% для міжкордонних M&A операцій [11,
c. 7].

Спад ПІІ незалежно від їх форми здійснення спос-
терігався у всіх трьох секторах економіки (див. Рис. 2).
Проте сфера послуг зазнала найменшого впливу падін-
ня інвестиційної активності в абсолютних показниках
вартості здійснених проектів. Серед галузей, які зазна-
ли найбільших втрат ПІІ ті, що залежні від кон'юнктури
на зовнішніх ринках та характеризуються високою цик-
лічністю виробництва, а саме: галузі добувної промис-
ловості та металургія. На противагу їм харчова, фарма-
цевтична та тютюнова промисловість не стикнулися зі
зменшенням обсягів залучення ПІІ.

Як і в 2011 р., в 2012 р. у п'ятірці лідерів залиши-
лись фінансові і бізнес-послуги, інформаційно-комун-
ікаційні технології, транспортне, промислове облад-

нання і хімічна промисловість. На фінансові і бізнес-
послуги разом з інформаційно-комунікаційнами техно-
логіями припадає 43,68% усіх проектів, що передба-
чають ПІІ "з нуля" по світу (2011 р. — 39,3%). Як вже
було згадано, спад ПІІ не вплинув на галузі, що мало
піддаються зовнішнім шокам. Так, у 2012 р. частка не-
рухомості, туризму, харчової та тютюнової промисло-
вості зросла до 4,6% з 4,28% у 2011 р. В основному
це зростання відбулось через значні ПІІ в країни BRIC
саме в харчовій та тютюновій промисловості. Водно-
час кількість проектів, пов'язаних з виробництвом
електронних компонентів, напівпровідників, побутової
техніки, товарів легкої промисловості зменшилась з
26,07% до 21,21% [6, c. 3].

Європа у 2012 р. також відображає світові тен-
денції сповільнення прямого іноземного інвестуван-
ня. Кількість проектів, що передбачають ПІІ "з нуля"
зменшилась на 20,82% у порівнянні з 2011 р. і ста-
новила 3 891 проектів. Кількість проектів, реалізо-
ваних завдяки залученим ПІІ за країнами, наведено
в таблиці 2.

Найбільше ПІІ було залучено у проекти інформа-
ційно-комунікаційних технологій (906 од.), що становить
майже четверту частину від загальної кількості проектів
по усій Європі. На другому місці — фінансові та бізнес-
послуги (805). Далі ідуть транспортні перевезення та
складування (269 од.), які в порівнянні з попереднім
роком перемістились з п'ятої позиції на третю, а також
транспортне обладнання (259 од.) та промислове облад-
нання (235 од.) [6, c. 7].

Серед європейських інвесторів найбільш активни-
ми і схильними до здійснення інвестиційних проектів,
що передбачають ПІІ "з нуля" є інвестори з Великоб-
ританії, Німеччини, Франції, Іспанії та Швейцарії.
Кількість проектів та відсоткова зміна за рік за краї-
нами наведені в табл. 3. За даними інформаційного
джерела fDi Markets список країн за кількістю ство-
рених робочих місць та обсягом інвестицій за кордон,
а це 130 тис. робочих місць та близько 44 млрд дол.
США здійснених інвестицій у 2012 р., очолює Німеч-
чина.

Таблиця 2. Десятка найпривабливіших європейських напрямків у 2012 р. за країнами

Джерело: побудовано автором на основі даних [6, с. 6].

№ 

з/п 
Назви країн 

Кількість 

проектів 

Зміна 

за рік (%) 
№ з/п Країни 

Кількість 

проектів 

Зміна 

за рік (%) 

1 Великобританія 812 -8 7 Ірландія 147 -21 

2 Німеччина 410 -47 8 Нідерланди 145 -22 

3 Іспанія 278 +9 9 Румунія 138 -23 

4 Росія 265 -18 10 Туреччина 133 -1 

5 Франція 244 -12 Інші 1 082 -27 

6 Польща 237 +5 ЗАГАЛОМ 3 891 -20,82 

 

Таблиця 3. Десятка країн Європи, інвестори яких є провідними у здійсненні проектів,

що передбачають ПІІ "з нуля"

Джерело: побудовано автором на основі даних [6, с. 7].

№ 

з/п 
Назви країн 

Кількість 

проектів 

Зміна 

за рік (%) 
№ з/п Країни 

Кількість 

проектів 

Зміна 

за рік (%) 

1 Великобританія 1 245 -10,04 7 Італія 203 -21,92 

2 Німеччина 1 065 -15,48 8 Швеція 182 -26,61 

3 Франція 547 -17,37 9 Ірландія 170 -2,86 

4 Іспанія 368 -15,60 10 Австрія 128 -32,28 

5 Швейцарія 325 -28,41 Інші 949 -19,30 

6 Нідерланди 286 -26,10 ЗАГАЛОМ 5 468 -17,54 
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ВИСНОВОК
Основними тенденціями в розвитку ПІІ, якими не

можна нехтувати при залученні ПІІ на підприємства є
наступні:

1) ключова роль менеджерів в процесі ухвалення
управлінського рішення щодо здійснення/ залучен-
ня ПІІ, що веде підприємство до інтернаціоналізації
та реструктуризації. Це означає, що при розробці
моделі залучення ПІІ на підприємство, слід брати до
уваги особливості як міжкультурної, так і міжособи-
стісної комунікації між сторонами процесу залучен-
ня ПІІ на підприємства, від якості якої залежатиме
результат;

2) зміна лідерських позицій у обсягах ПІІ за по-
ходженням інвесторів; зростання кількості під-
приємств, які здійснюють свою діяльність на міжна-
родному рівні, як з великих, так і малих країн, що
розвиваються. Стороні, що залучає ПІІ цей факт дає
знак про можливість розширення територіального
пошуку потенційних партнерів та вибору найбільш
оптимального;

3) зміна фокусу об'єктів інвестування підприємств-
інвесторів з природних ресурсів та виробництва на
різноманітний спектр послуг. Це засвідчує схильність
міжнародних підприємств децентралізовувати ланцюг
вартості в світовому масштабі та передавати виконання
послуг третій стороні закордон, що надає можливість і
невеликим підприємствам ставати міжнародними грав-
цями;

4) залучення до процесів прямого іноземного інве-
стування малих та середніх підприємств, особливо ви-
сокотехнологічних. Для останніх ця тенденція розши-
рює коло можливостей щодо фінансування своєї діяль-
ності;

5) збільшення обсягів неакціонерних форм міжна-
родного виробництва, що розширює спектр можливих
форм залучення іноземного капіталу;

6) зменшення обсягів інвестицій, що потребують
великих капіталовкладень в порівнянні з минулими
періодами як наслідок непевного економічного та
політичного середовища, що свідчить про обе-
режність іноземних інвесторів щодо підвищеного
ризику, а також ускладнення умов залучення ПІІ у
зв'язку з посиленням конкуренції за необхідні ре-
сурси.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом кількох останніх десятиліть процес роз-

витку світової економіки проходив в умовах подальшо-
го поглиблення інтернаціоналізації та глобалізації всіх
аспектів господарської діяльності. Головними суб'єкта-
ми вищезазначених процесів світової економіки є транс-
національні компанії. Саме ТНК відіграють провідну
роль у розвитку світогосподарських зв'язків шляхом
реалізації глобальних стратегій, які об'єднують націо-
нальні, регіональні та світові ринки. Розвиток глобалі-
зації, в свою чергу, призвів до зміни характеру і склад-
ності функціонування ТНК — їх діяльність безпосеред-
ньо пов'язана з глобальним характером операцій, ши-
роким застосуванням інформаційних технологій, турбу-
лентним зовнішнім середовищем, посиленням конку-
ренції між ТНК розвинених країн і економік, що розви-
ваються та ін. Майже всі аспекти діяльності даних
суб'єктів господарювання відображені в наукових пра-
цях. Зокрема мова йде про мотиви інтернаціоналізації
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економічної діяльності, стратегії розвитку та форми
діяльності транснаціональних корпорацій, принципи
взаємодії між материнськими компаніями та філіями, їх
соціально-економічний вплив для країн базування та
приймаючих країн. Однак існують і невирішені питання.
В даному випадку мова йде про методи діагностики ТНК
з метою виявлення кризових явищ та ймовірності на-
стання неспроможності. Загалом існує велика кількість
методів діагностики, проте не всі вони враховують спе-
цифічні риси діяльності транснаціональних корпорацій
(функціонування в кількох країнах, масштаби госпо-
дарських операцій, використання консолідованої
звітності).

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження існуючих теоретичних

положень та розробка пропозицій щодо вдосконален-
ня методів діагностики настання неспроможності транс-
національних корпорацій.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам дослідження феномену ТНК, економіч-
ного функціонування, пріоритетів та проблем їх розвит-
ку в умовах глобалізації присвячено ряд праць зарубі-
жних та вітчизняних вчених — Кінделберг С., Перлму-
тер Х., Хірш С., Данінг Д., Лук'яненко Д.Г., Плотніков В.,
Новицький В. та багато інших. Проблеми діагностики та
прогнозування настання банкрутства знайшли своє
відображення у працях таких вчених-економістів, як
Е. Альтман, У. Бівер, Р. Тафлер, К. Бірман. Такі вчені,
як Ю. Брігхем, М. Ердхардт, Е. Хелферт, Д. Ван Хорн
висвітлили у своїх працях основні засади та методи ком-
плексної діагностики економічних суб'єктів [1; 2; 3; 4;
5].

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ
На сьогодні у науковій літературі відсутній єдиний

підхід до трактування сутності транснаціональної кор-
порації. У сучасній практиці найчастіше застосовується
трактування поняття "транснаціональна корпорація"
ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку) —
це підприємство, що об'єднує юридичні особи будь-яких
організаційно-правових форм і видів діяльності у двох і
більше країнах, провадить координуючу політику і
втілює в життя загальну стратегію через один або більше
центри прийняття рішень [6].

Вищезазначеною організацією був розроблений
ряд критеріїв віднесення компанії до транснаціональ-
ної:

— кількість країн, в яких діє компанія (не менше 6);
— кількість країн, в яких розміщені виробничі по-

тужності корпорації (не менше трьох);
— лідируючі позиції на ключовому ринку;
— частка зарубіжних операцій в доходах чи прода-

жах (не менше чверті);
— інтернаціональний склад персоналу та керівниц-

тва корпорації.
Останні офіційні дані щодо кількості ТНК у світі

опубліковані в Звіті про світові інвестиції ЮНТАД за
2010 рік — у світі налічується 82 тис. транснаціональ-
них корпорацій та їх 810 тис. зарубіжних підрозділів [7].

Транснаціональні корпорації відіграють важливу
роль в глобалізації. В цілому ТНК забезпечують близь-
ко 50 % світового промислового виробництва [10]. На
ТНК припадає понад 70 % світової торгівлі, причому 40
% цієї торгівлі відбувається всередині ТНК, тобто вони
відбуваються не за ринковими цінами, а за так званими
трансфертними цінами, які формуються не під тиском
ринку, а під довгостроковою політикою материнської
корпорації. Найбільші ТНК в світі мають бюджет, що
перевищує бюджет деяких країн. З 100 найбільших еко-
номік в світі, 52 — транснаціональні корпорації, інші —
держави.

Та попри свої глобальні масштаби діяльності та
економічну могутність, транснаціональні корпорації
також страждають від наслідків неефективного менед-
жменту, жорсткої конкуренції, глобальних фінансово-
економічних криз, що в деяких випадках призводить
до настання неспроможності. Про це свідчить статис-
тика транснаціональних банкрутств за останні десяти-
ліття.

Аналізуючи період від початку ХХІ ст. до 2008 року,
можемо зазначити, що тут відбулися найбільш гучні су-
дові процедури визнання банкрутами таких компаній:
"Enron Corporation", "Polaroid Corporation" (2001 р.);
"Arthur Andersen", "Swissair" (2002 р.); "Parmalat"
(2003 р.) У 2005, 2006 та 2007 роках, тобто тих, які пе-
редували глобальній фінансово-економічній кризі, яка
розпочалася у 2008 році, банкрутств масштабних за
своєю значимістю ТНК не відбувалося. У 2008 році бан-
крутами визнаються ряд транснаціональних корпорацій,
серед яких окремо можна виділити "Lehman Brothers",
а також ісландські транснаціональні банки "Glitnir",
"Landsbanki" та "Kaupthing Bank", банкрутство яких ста-
ло безпосереднім поштовхом до руйнівних наслідків для
Ісландії та поставило державу на межу дефолту. У
2009 році кількість фактів банкрутств великих трансна-
ціональних корпорацій продовжила зростати, серед
інших банкрутами були визнані ТНК "CIT Group",
"Karmann", "LyondellBasell", "Nortel Networks", "The
Reader's Digest Association". Із поступовим виходом
розвинених країн, а також деяких країн, що розвива-
ються, з потужною економікою кількість банкрутств
ТНК значно скоротилася. У 2010 р. акцентувати увагу
можна на одному значному факті банкрутства ТНК: "Uno
Restaurant Holdings Corp." [8; 9].

Питання про необхідність формування системи по-
казників фінансової спроможності, фінансового здоро-
в'я та ефективності діяльності міжнародних компаній в
даний момент є актуальним як ніколи. Тому далі пропо-
нується розглянути найвідоміші роботи з даної пробле-
матики, які стали відомими на світовому рівні.

Система фінансових коефіцієнтів для аналізу фінан-
сової діяльності, розроблена Р. Брейлі і С.Майерсом в
їх роботі "Принципи корпоративних фінансів", стала
стандартом у галузі фінансового аналізу для зарубіж-
них фахівців. Фінансові коефіцієнти, з точки зору ав-
торів, "служать зручним засобом узагальнення величез-
ного обсягу фінансових даних і інструментом порівняль-
ного аналізу діяльності компанії. Коефіцієнти допома-
гають вам задати правильні питання, однак, вони рідко
дають відповіді на них" [3, с.742].

Брейлі и Майерс розглядають чотири типи фінансо-
вих коефіцієнтів — коефіцієнти фінансової залежності,
ліквідності, рентабельності та ринкової активності. При
цьому економісти не вказують конкретних значень для
запропонованих ними коефіцієнтів, акцентуючи увагу на
тому, що логічно порівнювати значення показників у
рамках однієї галузі.

Наступна робота зарубіжних авторів, яку ми вважає-
мо корисно розглянути в рамках нашого дослідження,
є книга "Фінансовий менеджмент" Ю. Брігхема і Л. Га-
пенскі, в якій вони приділяють увагу аналізу фінансово-
го стану компанії. З точки зору авторів, "аналіз фінан-
сового становища має небезмежні можливості, але бу-
дучи використаний обережно і розважливо, може ство-
рити надійну картину фінансового становища компанії"
[4, с. 201].

Брігхем та Гапенські виділяють наступні фінансові
показники:

— коефіцієнти ліквідності;
— коефіцієнти управління активами;
— коефіцієнти рентабельності;
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— коефіцієнти джерел активів;
— коефіцієнти ринкової активності.
Також автори вказують на доцільність застосуван-

ня схеми модифікованого факторного аналізу фірми
"Du Pont", ідея якого в свій час була запропонована
менеджерами цієї фірми. Розширена формула компанії
"Du Pont" виглядає наступним чином:

ROE = рентабельність активів × ресурсовіддача × мультиплікатор ВК =

= 
чистий

 
Вр 

прибуток 
×сума

Вр
активів =

сума
ВК

активів

Розширена формула "Du Pont" особливо корисна
для підсумкових висновків про фінансове становище
фірми, так як вона розділяє рентабельність на три важ-
ливі компоненти: контроль за витратами; використання
активів; використання позик.

Брігхем і Гапенскі також використовують коефіціє-
нти в рамках порівняльного і трендового аналізу. Пер-
ший має на увазі порівняння з середніми по галузі по-
казниками або з показниками іншого аналогічного
підприємства, другий — побудова та аналіз рядів дина-
міки для досліджуваного підприємства.

Дж. К. Ван Хорн стверджує, що для оцінки фінан-
сового стану фірми аналітику потрібні певні інструмен-
ти, у якості яких виступають фінансові коефіцієнти, або
індекси. Аналіз та інтерпретація різних коефіцієнтів мо-
жуть дати більш повне уявлення про фінансовий стан в
порівнянні з тим, яке можна було б отримати з даних
аналізу цих характеристик, взятих окремо [5, с. 301].
Ван Хорн всі фінансові коефіцієнти об'єднує в чотири
групи:

— коефіцієнти ліквідності:
— коефіцієнти платоспроможності;
— коефіцієнти забезпеченості відсотків за креди-

тами;
— коефіцієнти рентабельності

Всі вищезазначені групи показників описані в таб-
лиці 1.

Безумовно, варто приділити увагу аналітичним мо-
делям прогнозування банкрутства. Перші серйозні спро-
би розробити ефективну методику прогнозування бан-
крутства відносяться до 60-х років минулого століття.
Широковживаними стали аналітичні моделі Е. Альтма-
на, У. Бівера, Г. Спрінгейта, Ф. Ліса, Р.Т. Тафлера [1; 2].

Найбільшу популярність серед моделей, що оціню-
ють фінансовий стан підприємств в зарубіжних країнах,
здобули моделі Е. Альтмана, професора фінансів Шко-
ли бізнесу Нью-Йорського університету, експерта з бан-
крутств. Базовою моделлю послужила спочатку розроб-
лена ним двофакторна модель. При побудові індексу
Альтман обстежував 66 підприємств, половина яких збан-
крутувала в період між 1946 і 1965 pоками, а половина
працювала успішно, і досліджував 22 аналітичних коеф-
іцієнти, що могли бути корисними для прогнозування
можливого банкрутства. З цих показників він відібрав
п'ять найбільш значущих і побудував багатофакторне
регресійне рівняння. Таким чином, індекс Альтмана являє
собою функцію від деяких показників, що характеризу-
ють економічний потенціал підприємства і результати
його роботи за минулий період. Пізніше Е. Альтманом
були розроблені й інші моделі з великою кількістю ко-
ефіцієнтів (семифакторна модель). П'ятифакторна мо-
дель прогнозування банкрутства має такий вигляд:

Z = 1,2K
1
 + 1,4K

2
 + 3,3K

3
 + 0,6K

4
+K

5
(2),

де К
1
— частка власних оборотних активів у за-

гальній вартості майна підприємства;
К

2
 — рентабельність активів;

К
3
 — відношення валового прибутку до активів

підприємства;
К

4
  — відношення ринкової вартості звичайних та

привілейованих акцій до обсягу позикового капіталу;
К

5
  — відношення обсягу продажу до активів

підприємства.
Модель Альтмана, точніше підсумкове значення п'я-

тифакторної моделі, крім назви "індекс кредитоспро-
можності" має й іншу:

"Z-рахунок Альтмана". Альтманом була розробле-
на шкала ймовірності банкрутства в залежності від зна-
чення Z-рахунка за п'ятифакторною моделлю (табл. 2).

Таблиця 1. Показники фінансового стану

Таблиця 2. Шкала ймовірності банкрутства

за Альтманом
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За образом і подобою моделей Е. Альт-
мана в подальшому були створені модель Г.
Спрінгейта, модель Ф. Ліса, модель Р. Таф-
лера та ін.

На відміну від вищеназваних моделей
підхід У. Бівера — інваріантний, тобто, ко-
жен коефіцієнт оцінюється з точки зору того,
як він один може використовуватися для про-
гнозування банкрутства без розгляду інших
показників. Він запропонував п'ятифакторну
систему для оцінки фінансового стану
підприємства з метою діагностики банкрут-
ства, що містить наступні показники: рівень
прибутковості активів; показник частки позикових
коштів, від яких залежить імовірність банкрутства
підприємства; коефіцієнт поточної ліквідності; відно-
шення оборотних активів до суми всіх активів господа-
рюючого суб'єкта; коефіцієнт Бівера (розраховується
як відношення суми чистого прибутку та амортизації до
обсягу позикових коштів) (табл. 3).

ВИСНОВКИ
Отже, досвід минулих років свідчить, що ТНК, не

зважаючи на свою економічну могутність та глобальні
масштаби діяльності, також страждають від наслідків
глобальних фінансово-економічних криз, жорсткої кон-
куренції, неефективного менеджменту. В той же час
настання їх неспроможності має надзвичайно рушійні
соціально-економічні наслідки як для країни базуван-
ня, так і приймаючих країн. Дана проблема вимагає роз-
робки ефективних інструментів та методик діагностики
фінансового стану, виявлення кризових явищ. У роботі
було розглянуто та згадано ряд методів і моделей ана-
лізу діагностики, які можуть бути використані аналіти-
ками при визначенні фінансового стану ТНК. У даному
випадку постає питання лише раціонального їх поєднан-
ня, тобто вибору з поміж всіх існуючих методів такого
інструментарію, який би враховував специфіку діяль-
ності транснаціональних корпорацій, умов їх функціо-
нування.
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Показник 

Рекомендоване значення показників 

Група І – 

стійкий 

фінансовий 
стан 

Група ІІ – 

за 5 років до 

банкрутства 

Група ІІІ – 

за рік до 

банкрутства 

1 2 3 4 

Коефіцієнт Бівера 0,4-0,45 0,17 -0,15 

Рентабельність капіталу 

за чистим прибутком 
6-8 4 -22 

Коефіцієнт концентрації 

позикового капіталу 
≤0,37 ≤0,50 ≤0,80 

Коефіцієнт покриття активів 

власним оборотним капіталом 
0,4 ≤0,50 ≈0,06 

Коефіцієнт загальної ліквідності ≤3,2 ≤2 ≤1,0 

Таблиця 3. Система показників Бівера
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основна мета функціонування банківських установ

— це максимізація їх ринкової вартості для акціонерів
банків і забезпечення отримання прибутку як результа-
ту операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
На сучасному етапі банки як регулятори грошового об-
ігу відіграють дуже важливу роль в економіці країни.
Своєю діяльністю вони глибоко проникають і вплива-
ють на економічні і соціальні процеси в державі. Висту-
паючи посередником у перерозподілі капіталів, банки
сприяють підвищенню загальної ефективності вироб-
ництва. У зв'язку з цим, достатньо актуальною являєть-
ся проблема аналізу і пошуку шляхів збільшення рівня
прибутковості діяльності банківських установ та підви-
щення ефективності їх функціонування.
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ANALYSIS AND EVALUATION OF PROFITABILITY AND BANK PROFITABILITY UKRAINE

Розглянуто методичний інструментарій для оцінки впливу на фінансовий результат діяльності

банків і запропонована мереживна модель кореляційних зв'язків впливу доходів та чистого при-

бутку на прибутковість банків України. Здійснено по груповий аналіз середніх значень дохід-

ності та прибутковості банківських установ. Використання математичного інструментарію доз-

волило систематизувати середні значення дохідності і прибутковості банків України в розрізі їх

груп, що дозволило здійснити прогнозування доходів по банках України на найближчу перс-

пективу з використанням лінійних моделей тренду. Для визначення взаємозв'язків та взаємов-

пливів системних чинників на формування прибутку банківського сектору економіки здійснено

кореляційно-регресійний аналіз впливу системоутворюючих груп чинників на дохід та чистий

прибуток аналізованих нами всіх груп банків.

Consider methodological tools to assess the impact on the financial performance of the Bank and

the proposed lace pattern correlations impact revenues and net income for the profitability of banks

in Ukraine. Done by group analysis of mean values yield and profitability of banks. Using mathematical

tools allowing organize averages yield and profitability of banks of Ukraine in the context of groups

allowed to make revenue forecasts by banks in Ukraine in the near future using linear models trend.

To determine the interrelationship and mutual influence of systemic factors on the formation of the

profits of the banking sector by correlation and regression analysis of influencing factors on system-

group income and net income we analyzed all groups of banks.

Ключові слова: прибутковість і дохідність банків, кореляційно-регресійний аналіз, власний капітал, ак-
тиви, зобов'язання.

Key words: yield and profitability of banks, correlation and regression analysis, net worth, assets, liabilities.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
З ПРОБЛЕМИ

Вагомий внесок у розв'язання проблеми аналізу та
оцінки прибутковості банків зробили такі провідні вчені-
економісти, як: Васюренко О.В., Волохата К.О., Чуні-
ховська Л.В., Герасимович А.М., Ковбасюк М.Р., Кочет-
ков В.Н., Примостка Л.О. та багатьох інших. Незважаю-
чи на велику кількість теоретичних наробок науковців
та практичну значимість сьогодні залишаються невирі-
шеними ряд питань щодо аналізу та оцінки прибутко-
вості банків та шляхів їх підвищенню.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є висвітлення основного механізму ана-

лізу прибутковості банків, здійснити прогноз динаміки
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доходів банків у розрізі їх груп та використання мере-
живної моделі кореляційних зв'язків впливу доходів та
чистого прибутку на прибутковість банків України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основними завданнями аналізу фінансових резуль-

татів діяльності банку являється: вивчення структури
прибутку банку; проведення оцінки виконання плану
доходів; виявлення факторів і визначення їх впливу на
ці результати; визначення резервів збільшення доходів
і виготовлення засад по їх мобілізації [6]. Інформацій-
ною базою для аналізу фінансових результатів служать
дані фінансового плану.

Для оцінки впливу на фінансовий результат діяль-
ності банків України в розрізі їх груп використаємо ме-
тодичний інструментарій, який базується на основі се-
реднього арифметичного, середнього геометричного,
середнього гармонійного і середнього квадратичного.
Такий підхід дозволить нам спрогнозувати динаміку
доходів банків у розрізі їх груп на найближчі три роки і
виявити основні закономірності функціонування най-

більших, великих, середніх і малих банківських установ
та вплив на прибуток основних чинників дохідності.

Здійснюючи по груповий аналіз середніх значень
дохідності та прибутковості банків скористаємось по-
казниками середньої арифметичної та середніх значень
за Колмогоровим, яке зображено у формулі 1:

 (1).

Середнє геометричне формувалося за такою залеж-
ністю, яка зображено у формулі 2:

(2)
Середнє гармонійне і середнє квадратичне зобра-

жено відповідно у формулах 3 і 4:

(3),

 
(4).

Матриця впливу фінансових результатів діяльності в перерізі груп на чистий прибуток банків, тис. грн.* 

Група Роки 
Доходи 

банків 

Чистий 

прибуток / 

(збиток) 

банку 

Чистий 

процентний  

дохід / 

(чисті  
процентні 
витрати) 

Чистий 

комісійний  

дохід / (чисті 
комісійні 
витрати) 

Інші операційні 
доходи 

Адміністративні 
та інші 

операційні  
витрати 

Витрати 

на  

податок 

на 

прибуток 

І 

2008 46575140 4880016 25352948 12289682 ¯  -6230591 -2176893 

2009 97158939 -17032639 39812436 8585598 1421891 -22922107 867153 

2010 90737414 -5094270 35668826 8477027 3773112 -24401909 80677 

2011 90307285 -3089908 39004181 10716059 2634652 -31409128 -830256 

2012 85101227 5455405 34104216 11595717 2221534 -29194966 -284205 

ІІ 

2008 10909943 1554197 5935485 2437441 ¯  -1896559 -623566 

2009 19268267 -7057154 6433113 2125008 511913 -6522808 97823 

2010 23521774 -6993171 9640121 1954309 441548 -7940721 87576 

2011 18465015 -3886322 7018461 1499639 692152 -8647760 -326107 

2012 21182759 -51123 7284213 1909175 1647721 -8830320 160719 

ІІІ 

2008 5905503 359638 2836620 1524186 ¯  -1000145 -200453 

2009 8993417 -3478454 3480676 986376 74327 -2884144 -236480 

2010 7949896 -850894 2751588 946129 97472 -2726679 51243 

2011 9796109 -82503 3279885 983039 683305 -4547028 -20596 

2012 13304158 -1093202 4768809 1230060 754990 -4545881 -131274 

IV 

2008 6134929 510391 3427156 1434097 ¯  -1187225 -244755 

2009 12105289 -3117836 3999304 1400054 325858 -4309574 -69303 

2010 11246495 -88249 3864412 1296415 456423 -4053651 -90029 

2011 13789435 -648815 4530211 2163152 568403 -5750785 -34959 

2012 16333929 324509 3999311 2454617 775295 -6091097 -124282 

 

Таблиця 1. Матриця впливу фінансових результатів діяльності в перерізі груп

на чистий прибуток банків, тис. грн.*

Складено та узагальнено автором за матеріалами [2—6].
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Оцінюючи дані погрупового аналізу середнього
арифметичного, у І групі банків у 2012 році доходи за-
галом становили — 85101227 тис. грн. (табл.1), або
5005955 тис. грн. в середньому на один банк, проте при-
буток був значно меншим і становив — 320906,2 тис.
грн. на одину установу. Іншою виглядає ситуація по ІІ
групі банків, загальний дохід яких становив — 21182759
тис. грн., або 1114882 тис. грн. на один банк, проте, ре-
зультат їх діяльності є збитковим і склав -2690,68 тис.
грн. на один банк. У ІІІ групи сукупний дохід становив
— 13304158 тис. грн., а на один банк — 604734,4 тис.
грн. Прибуток в даній групі банків як і в
попередній — ІІ групі був збитковим і
склав -49691 тис. грн. на один банк. Щодо
IV групи банків, то незважаючи на її чи-
сельність сукупний дохід був незначним і
становив 16333929 тис. грн., або в серед-
ньому — 139606,2 тис. грн. на один банк.
Прибуток в даній групі банківських уста-
нов склав — 2773,6 тис. грн.

Відповідно до розрахунків, середнє
геометричне доходів І групи банків у 2012
році становило — 5000586 тис. грн., ІІ гру-
пи — 1004948 тис. грн., ІІІ групи —
602654,2 тис. грн., ІV — 138308,8 тис. грн.
Така динаміка прибутковості аналогічна
показникам середніх арифметичних до-
ходів. Так, у 2012 році для І групи банків
прибутки становили — 310616,3 тис. грн.,

ІІ групи -2589,5 тис. грн., ІІІ групи — -47538 тис. грн., ІV
— 5065,2 тис. грн.

Щодо середнього гармонійного доходів та при-
бутків за групами банків спостерігалася така тенденція:
доходи І групи становили — 510478 тис. грн., ІІ групи —
401335 тис. грн., ІІІ групи — 33832,1 тис. грн., ІV —
19608,1 тис. грн. Для І групи прибутки склали — 311803
тис. грн., ІІ групи -2325,8 тис. грн., ІІІ групи — -48382
тис. грн., ІV групи — 5008,1 тис. грн.

Середнє квадратичне значення доходів у 2012 році
становило: для І групи — 7074,8 тис. грн., ІІ групи —
155,9 тис. грн., ІІІ групи — 777,6 тис. грн., ІV групи —
373,6 тис. грн. Дана по групова динаміка схожа на ди-
наміку середніх арифметичних доходів. Так, у 2012 році
для І групи прибутки становили — 566,4 тис. грн., а ІV
групи — 277,8 тис. грн.

Використання математичного інструментарію доз-
волило систематизувати середні значення дохідності і
прибутковості банків України в розрізі їх груп , що пред-
ставлено у таблиці 2.

Використання такого підходу дозволяє здійснити
прогнозування доходів по банках України на найближ-
чу перспективу з використанням лінійних моделей трен-
ду (рис. 1).

Використовуючи побудовані моделі розрахуємо
прогнозні значення доходів по групах банків на 2013—
2015 роки.

Розраховуємо прогноз доходів для І групи банків,
згідно формул, отриманих за допомогою рівняння лінії
тренду, зображеного на рисунку 1, на період 2013—
2015 років:

2013 рік — 7 020 052,00x + 60 915 845,00 =
103036157 тис. грн.;

2014 рік — 7 020 052,00x + 60 915 845,00
=110056209 тис. грн.;

2015 рік — 7 020 052,00x + 60 915 845,00 =
117076261 тис. грн.

Розраховуємо показники доходів для ІІ групи банків:
2013 рік — 1 974 238,00x + 12 746 837,60 =

24592265 тис. грн.;
2014 рік — 1 974 238,00x + 12 746 837,60 =

26566503 тис. грн.;
2015 рік — 1 974 238,00x + 12 746 837,60 = 28540741

тис. грн.

 

Рис. 1. Прогнозування доходів банків по групах, тис. грн.

Розраховано автором за матеріалами [2—6].

Таблиця 2. Середні значення для чотирьох

груп банків

Назва 

групи 

Показники 

Дохідність 

тис. грн. 

Прибутковість 

тис. грн. 

Середнє арифметичне 

І група 5005955 320906,2 

ІІ група 1114882 -2690,68 

ІІІ група 604734,4 -49691 

IV група 139606,2 5188,9 

Середнє геометричне 

І група 5000586 310616,3 

ІІ група 1004948 -2589,5 

ІІІ група 602654,2 -47538 

IV група 138308,8 5065,2 

Середнє гармонійне 

І група 510478 311803 

ІІ група 401335 -2325,8 

ІІІ група 33832,1 -48382 

IV група 19608,1 5008,1 

Середнє квадратичне 

І група 7074,8 566,4 

ІІ група 155,9 ¯  

ІІІ група 777,6 ¯  

IV група 373,6 277,8 
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Прогноз доходів для ІІІ групи банків:
2013 рік — 2 208 214,60x + 5 297 371,60 = 18546655

тис. грн.;
2014 рік — 2 208 214,60x + 5 297 371,60 = 20754869

тис. грн.;
2015 рік — 2 208 214,60x + 5 297 371,60 = 22963083

тис. грн.
Прогноз доходів для ІV групи:
2013 рік — 1 560 000,20x + 4 509 816,00 = 13869816

тис. грн.;
2014 рік — 1 560 000,20x + 4 509 816,00 = 15429816

тис. грн.;
2015 рік — 1 560 000,20x + 4 509 816,00 = 16989816

тис. грн. (табл. 3).

О т ж е ,  у  2 0 1 3 — 2 0 1 5  р о к а х  п р о -
гнозні значення доходів по всіх групах
банків  демонструють позитивну тен-
денцію до зростання, що свідчить  про
достатній розвиток і стабільні позиції
банків всіх груп на ринку банківських
послуг.

З метою визначення тенденцій зростан-
ня, чи спаду чистого прибутку здійснюємо
його прогнозування, що позволить від
слідкувати значення чистого прибутку по
групах банків на період 2013—2015 років
(рис. 2).

Використовуючи побудовані моделі
розрахуємо прогнозні значення чистого
прибутку по групах банків на 2013—2015 ро-
ки.

Розраховуємо прогноз чистого прибутку
для І групи банків, згідно з формулами, от-
риманих за допомогою рівняння лінії тренду
зображеного на рисунку 2 на період 2013—
2015 років:

2013 рік — -1 197 140,30x — 2 091
349,50= -7182842 тис. грн.;

2014 рік — -1 197 140,30x — 2 091 349,50= -8379982
тис. грн.;

2015 рік — -1 197 140,30x — 2 091 349,50= -9577122
тис. грн.

Розраховуємо прогноз чистого прибутку для ІІ гру-
пи банків:

2013 рік — -1 625 757,40x — 31 219,00 = -9754544;
2014 рік — -1 625 757,40x — 31 219,00 = -11380302;
2015 рік — -1 625 757,40x — 31 219,00 = -13006059.
Для ІІІ групи банків, згідно формул, отриманих

за допомогою рівняння лінії  тренду на період
2013—2015 років розраховуємо прогноз чистого
прибутку:

Показник Період Вид моделі R² Прогноз 

Доходи 

банків  

І групи 

2013 

7 020 052,00x + 60 915 845,00 0,3 

103036157 

2014 110056209 

2015 117076261 

Доходибанків  

ІІ групи 

2013 

1 974 238,00x + 12 746 837,60 0,43 

24592265 

2014 26566503 

2015 28540741 

Доходи 

банків  
ІІІ групи 

2013 

2 208 214,60x + 5 297 371,60 0,86 

18546655 

2014 20754869 

2015 22963083 

Доходи 

банків 

ІV групи 

2013 

1 560 000,20x + 4 509 816,00 0,82 

13869816 

2014 15429816 

2015 16989816 

Таблиця 3. Прогнозування доходів по групах банків

на 2013—2015 роки, тис.грн.

Розраховано автором за матеріалами [2—6].

Рис. 2. Прогнозування чистого прибутку банків по групах, тис. грн.
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2013 рік — 130 113,70x — 1 338 337,50 = 780682,2;
2014 рік — 130 113,70x — 1 338 337,50 = 910795,9;
2015 рік — 130 113,70x — 1 338 337,50 = 1040910.
Розраховуємо прогноз чистого прибутку для ІV гру-

пи банків:
2013 рік — -44 803,10x — 724 119,50 = -268818,6;
2014 рік — -44 803,10x — 724 119,50 = -313621,7;
2015 рік — -44 803,10x — 724 119,50 = -358424,8

(табл. 4).

За нашими розрахунками по груповий аналіз
прогнозування чистого прибутку банку демонст-
рує значні розбіжності. Зокрема прибуток в бан-
ках І групи у 2013 році зменшиться на -7182842
тис. грн. до -9577122 тис. грн. у 2015 році, що
свідчить про те, що в найбільших банках Украї-
ни здійснюється незбалансована політика щодо
залучення і розміщення коштів, спостерігають-
ся значні витрати по залученню ресурсів та ут-
римання розгалуженої філіальної мережі. Чис-
тий прибуток ІІ групи банків також демонструє
тенденцію до спадання їх прибутковості. Опти-
містичними є прогнози у середньої групи банків,
які повинні зрости у 2013 році до — 780682,2
тис. грн. до — 1040910 тис. грн. у 2015 році.
Щодо малих банків, то в них спостерігається тен-
денція до зниження чистого прибутку у 2013 році
-268818,6 тис. грн. до -358424,8 тис. грн. — у
2015 році, що в свою чергу підтверджує незнач-
ний потенціал малих установ у кредитно-інвес-
тиційному забезпечені економічного зростання
в Україні.

Для визначення взаємозв'язків та взаємовпливів
системних чинників на формування прибутку банківсь-
кого сектору економіки здійснимо кореляційно-регре-
сійний аналіз впливу системоутворюючих груп чинників
на дохід та чистий прибуток аналізованих нами всіх груп
банків.

Вважається за доцільне виокремити основні групи
факторів кореляційно-регресійного аналізу:

I. Фінансові результати діяльності банків.

Показник Період Вид моделі R² Прогноз 

Доходи 

банків  

І групи 

2013 

– 1197140,3х - 2091349,5 

0,03 

-7182842 

2014 -8379982 

2015 -9577122 

Доходи 

банків  

ІІ групи 

2013 

– 1625757,40х - 31219,00 

0,27 

-9754544 

2014 -11380302 

2015 -13006059 

Доходи 

банків 

ІІІ групи 

2013 

130113,70х - 1338337,50 

0,01 

780682,2 

2014 910795,9 

2015 1040910 

Доходи 

банків  

ІV групи 

2013 

– 44803,10х - 724119,50 

0 

-298818,6 

2014 -313621,7 

2015 -358424,8 

Таблиця 4. Прогнозування чистого прибутку по

групах банків на 2013—2015 роки, тис. грн.

Розраховано автором за матеріалами [2—6].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дохід 

Витрати на податок на 

прибуток 

Чистий процентний дохід / 

(чисті процентні витрати) 

Чистий комісійний дохід / 

(чисті комісійні витрати) 

Грошові кошти та їхні 

еквіваленти 

R =0,77 

R = 0,17 

R = 0,69 

R = 0,93 

Інші операційні доходи 

R
 =

 0
,6

0
 

Чистий прибуток / 

(збиток) банку 

Адміністративні та інші 

операційні витрати 

R = -0,66 

Торгові цінні папери 

R = 0,71 

Чистий прибуток 

R = 0,73 

R = -0,75 

Резерви, 

капіталізовані 

дивіденди та інші 

фонди банку 

R = -0,34 

Цінні папери в 

портфелі банку для 

продажу 

R = 0,97 

R = -0,31 

Загальні 

зобов’язання 
 

R = 0,95 

Прибуток / збиток 

поточного року 
R = -0,72 

R = 0,98 

R = 0,70 

R = 0,35 

R = -0,3 

R = -0,31 

Рис. 3. Мереживна модель кореляційних зв'язків впливу доходів та чистого прибутку

на прибутковість банків України *

Власна розробка автора.
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II. Чинники формування власного капіталу банків.
III. Чинники формування активів банків.
IV. Чинники формування зобов'язань банків.
Кореляція здійснюється за допомогою програми

STATISTICA, за формулою 5, яка відображає зв'язки
між показниками.

(5).

При інтерпретації результатів кореляційного аналі-
зу розмір похибки повинен становити p> 0,05.

Мереживна модель кореляційних зв'язків впливу
доходів та чистого прибутку на прибутковість банків
України відображає найбільш значущі зв'язки, які впли-
вають на прибутковість банків та допомагає встановити
як найбільш позитивні зв'язки та виокремити негативні
фактори (рис. 3).

Отже, згідно із запропонованою моделлю, на зрос-
тання доходів позитивно впливають такі чинники, як чи-
стий процентний дохід (0,77) та чистий комісійний дохід
(0,69), які є складовими загальних доходів банку та при
їх зростанні зростає також загальний дохід. Ще одним
чинником, що позитивно впливає на дохід банку є інші
операційні доходи (0,60), які також є одними з складо-
вих загальних доходів банку, при зростанні яких
збільшується загальна їх сума.

На дохідність банку вагомий вплив мають — кре-
дити банку (0,97), цінні папери банку на продаж
(0,86), загальні активи (0,94) та інші фінансові акти-
ви (0,62).

Серед витрат позитивно впливають на формування
доходу витрати на прибуток (0,17), проте адміністра-
тивні та інші операційні витрати (-0,66) чинять на дохо-
ди негативний вплив, що виражається через їх зменшен-
ня.

Негативним чинником, що має вплив на доходи є
також чистий прибуток (збиток) банку (-0,31), який
згідно аналізу проведеного на початку нашого дослід-
ження показав, що в більшості банків цей показник
дійсно є від'ємним.

Позитивними чинниками впливу на дохідність
банків є грошові кошти та їх еквіваленти (0,93), які
формують ліквідну позицію банку і його фінансовий
стан. Джерелом дохідності банків є вкладення в цінні
папери, які формують вагому складову дохідності ак-
тивів банку.

Інші операційні доходи (0,73) стали вагомим чинни-
ком дохідності банківських установ і відображають аль-
тернативні та новітні джерела розміщення коштів коштів
у дохідні активи.

До позитивних показників, що мають вплив на чис-
тий прибуток належать торгові цінні папери (0,35) та
загальні зобов'язання (0,95), що також складають ряд
факторів для покращення прибутковості банку через
утримання сталих позицій на ринку цінних паперів та
фінансового "кровообігу". Отже, наведений аналіз
свідчить про найбільші зв'язки між показниками при-
бутковості банків України, проте між двома показника-
ми, що ми аналізували, а саме доходами та чистим при-
бутком, згідно з кореляційнним аналізом спостерігаєть-
ся негативний зв'язок (-0,31).

ВИСНОВКИ
Прибутковість банку відіграє дуже важливу роль у

діяльності банку. Оцінка і аналіз прибутковості необхі-
дний для отримання більш чіткого та об'єктивного вис-
новку щодо фінансового стану та перспектив розвитку
банку для вкладників, кредиторів клієнтів та акціонерів.
Ефективне управління прибутковістю банків, її оцінка і
об'єктивний аналіз сприятиме досягненню стратегічних
і тактичних цілей банку.
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ВСТУП
Залучення грошових коштів для розвитку певних

напрямів бізнесу є пріоритетним завданням для урядів
багатьох країн, оскільки подібна діяльність дозволяє
створювати додаткові робочі місця, а також отримува-
ти додаткові доходи до державного бюджету.

Міжнародні фінансові інвестиції можуть здійснюва-
тися як приватними компаніями, так і організаціями, до
складу яких можуть входити бізнесмени, банкіри, а та-
кож представники урядів різних держав.

Нерідко міжнародні фінансові інвестиції пов'язані
зі зниженням витрат при виробництві різних товарів, а
також для розширення міжнародних ринків збуту.

Окремі аспекти проблем іноземного інвестування
розглядалися у працях таких вчених, як Абдурахманов
М.А. [1], Бирка М. [2], Борщевский В. [3], Гайдуцький
А.П. [5] та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Цілями дослідження є дослідження проблем та пер-

спектив іноземного інвестування промисловості Украї-
ни.

УДК 123.456:789
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OF UKRAINE

У даній статті аналізується сучасний стан іноземного інвестування в промисловість України,

визначено основні проблеми та перспективи залучення інвестицій.

This paper examines the current state of foreign investment in industry of Ukraine, the main

problems and prospects of attracting investment.
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МЕТОДОЛОГІЯ
Методологічною базою дослідження є фундаментальні

праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань іноземного
інвестування промисловості України. При вирішенні цілей
дослідження використовувалися структурні методи, мето-
ди синтезу та аналізу, а також метод узагальнення.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дати поняття іноземних інвестицій досить легко, але

в той же час і складно, тому що існує безліч формулю-
вань даного поняття. Іноземні інвестиції — це сума всіх
видів вкладень різних цінностей (грошових, інтелекту-
альних або ж майнових) зарубіжними інвесторами, а
також іноземними філіями вітчизняних юридичних осіб
в об'єкти різних видів діяльності на території країни для
того, щоб отримати дохід у майбутньому.

Інвестиції роблять позитивний вплив на обсяг ефек-
тивного попиту. Рівень інвестицій впливає на обсяг на-
ціонального доходу суспільства. Ухвалення рішення про
інвестування залежить від прибутку, яку очікує отрима-
ти інвестор, рентабельності капіталовкладень, а також
від величини процентної ставки.
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Іноземні інвестиції — це всі види майна і майнових
прав, включаючи права на результати інтелектуальної
діяльності, а також права, що не відносяться до речо-
вих, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти
підприємницької діяльності з метою отримання прибут-
ку та передачі знань.

Іноземні інвестиції деякі вчені розглядають як пе-
реміщення капіталу через кордони країн з метою його
збільшення в майбутньому. По відношенню до деяких
країн треба відрізняти і зарубіжні інвестиції, які є вкла-
деннями національних суб'єктів економіки за кордоном,
і іноземні інвестиції, які є вкладеннями інвесторів нере-
зидентів в економіку цієї країни.

Залежно від сфери, в яку направляються інвестиції,
їх можна розділити на реальні і фінансові. Реальними
інвестиціями є вкладення в ті галузі і види діяльності,
які забезпечують збільшення коштів виробництва, ма-
теріально-речових цінностей і запасів.

Фінансові інвестиції — це довгострокові ( більше
одного року ) вкладення у фінансові активи заради от-
римання прибутку. В якості фінансових активів висту-
пають цінні папери, найчастіше акції та облігації.

Іноземні фінансові інвестиції прирівнюються до позик,
які є значущою частиною світового фінансового пото-
ку. З метою попередження збільшення потоку подібних
інвестицій, здатного дестабілізувати існуючу фінансо-
ву систему, необхідно вживати різне регулювання
фінансових і прямих вкладень, а так само виведення
коштів з вже сформованого ринку.

Міжнародні фінансові інвестиції можуть здійснюва-
тися як приватними компаніями, так і організаціями, до
складу яких можуть входити бізнесмени, банкіри, а та-
кож представники урядів різних держав. Нерідко міжна-
родні фінансові інвестиції пов'язані зі зниженням вит-
рат при виробництві різних товарів, а також для розши-
рення міжнародних ринків збуту.

В іноземному інвестуванні можуть виникнути склад-
нощі, які характеризуються відсутністю знань інозем-
них мов, незнання культури, економіки і політики краї-
ни, методів її торгівлі на світовому фінансовому ринку
та інших умов отримання доходу від вкладених цінних
паперах або грошових коштів.

Важливе значення для залучення інвестицій для
структурної перебудови економіки, впровадження інно-
ваційних розробок має сприятливий інвестиційний
клімат.

Зате несприятливий клімат пригнічує економічний
розвиток, загострює економічні, соціальні, політичні та
інші проблеми.

Інвестиційний клімат — сукупність економічних,
правових, регуляторних, політичних та інших факторів,
які в кінцевому рахунку визначають ступінь ризику ка-
піталовкладень і можливість їхнього ефективного вико-
ристання.

Поняття " інвестиційний клімат" характеризує си-
туацію, що склалася в даній країні відносно інвестицій,
які можуть бути залучені в цю країну.

Іноземні інвестори при прийнятті рішення про при-
тягнення інвестиційного ресурсу перш враховують інве-
стиційний клімат країни.

На ринку прямих інвестицій актуалізується конку-
рентна боротьба через зростаючий попит національ-

них економік на інвестиційні ресурси. Міжнародні
прямі інвестиції на рівні національних економік про-
являються здебільшого як експорт та імпорт капіта-
лу. Одним із надійних механізмів соціально-економі-
чних перетворень є активізація інвестиційного проце-
су.

Важливим для інвесторів є консенсус у громадській
думці приймаючої країни на користь іноземного інвес-
тування. У цьому контексті, помірковано стабільне по-
літичне оточення, разом із умовами матеріальної і фізич-
ної безпеки, є важливим чинником, який використо-
вується в оцінюванні вірогідності несприятливих змін у
інвестиційному кліматі для фірм з іноземними капіта-
лом.

Відповідно до даних Комітету статистики України,
обсяг внесених інвестицій в економіку України в 2013 р.
становив 56565,2 млн дол., що на 2,3 % більше обсягів
інвестицій 2012 року, та в розрахунку на одну особу
населення складає 1245,6 дол. [4].

Вплив фінансової кризи мав негативні наслідки на
економіку, відповідно до чого обсяги капітальних інвес-
тицій в українські підприємства протягом 2009—2010 рр.
стрімко знижувався і в 2010 році становив 189,1 млрд
грн.

З 2011 року обсяги капітальних інвестицій почали
зростати і в 2012 році становили 263,7 млрд грн. Проте
вже в 2013 році капітальні інвестиції зменшились до
167,0 млрд грн. [6].

В Україні відзначено значне відставання рівня інве-
стицій на душу населення: в період з 2010 року в еконо-
міку було інвестовано в 11 разів менше, ніж до країн
ЄС, в 2,5 рази менше, ніж в Китаї і навіть втричі менше,
ніж у Росії.

На підприємствах промисловості зосереджено 31,4 %
загального обсягу прямих інвестицій в Україну, в уста-
новах фінансової та страхової діяльності — 26,6 %.
Значно зменшились інвестиції в операції з нерухомим
майном з 16,2% в 2012 р. до 7,5% в 2013 р. Також змен-
шились інвестиції в транспортний комплекс — з 5,8% у
2012 році до 2,8% в 2013 році. Зросли інвестиції в бу-
дівництво: в 2012 році вони складали 1,8%, а в 2013 році
зросли до 2,8% [7].

Найбільша частка інвестицій надійшла з Кіпру —
33,1%. Зменшились в 2013 році надходження інвес-
тицій з Німеччини — з 14,1% у 2012 році до 11,0% у
2013 році.
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Рис. 1. Обсяг прямих іноземних інвестицій

в економіку України

Джерело: побудовано автором за даними [4].
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Також зменшились інвестиції порівняно з 2012 ро-
ком з Російської Федерації на 0,2%, з Австрії — на
0,6%. Зросли інвестиції з Нідерландів на 0,1%, з Вели-
кої Британії — на 0,3% та з Віргінських островів — на
4,3% [1].

Якщо ж говорити про капітальні інвестиції, то тут
картина з іноземним інвестуванням виглядає досить
сумно: лише 1,9% від загальної суми капінвестицій
припадає на іноземних інвесторів станом на кінець чер-
вня 2013 року. При цьому, частка внутрішніх інвесторів
становить 62,4%, а 16,1% припадає на вітчизняні бан-
ки.

Капітальні інвестиції в підприємства України мали
стабільну динаміку до зростання в період з 2004 року
по 2008 рік. У 2008 році зафіксовано найбільша кількість
капітальних інвестицій — 272,1 млрд грн. [3, c. 18].

Інвестиції в регіони також ростуть з кожним роком.
Хоча інвестування по регіонах України нерівномірно,
адже такі області, як Житомирська, Вінницька, Терно-
пільська, Хмельницька, Черкаська та Кіровоградська та
деякі інші отримують менше [6].

Як бачимо з даної таблиці, в 2013 році зросли об-
ласті I та II групи на 0,3% і 0,06% відповідно.

Залучення іноземних інвестицій робить позитивний
вплив на економіку країни. При цьому їх раціональне
використання здатне позитивно впливати на розвиток
виробництва, освоєння нових технологій, підвищення
конкурентоспроможності вироблених товарів на світо-
вому ринку, а отже, пом'якшити фінансові кризи і по-
жвавити економку.

Прибутковість фондового ринку в останні роки три-
мається на стабільно високому рівні, але при цьому за-
лучати іноземних інвесторів, особливо західні пенсійні
фонди, досить важко.

На сучасному етапі функціонування української еко-
номіки актуальним є виявлення проблем, що перешкод-
жають залученню іноземних інвестицій, і визначення
ступеня впливу припливу іноземних інвестицій на фінан-
сову кризу.

Основними причинами, які стримують іноземних
інвесторів інвестувати в економіку України є наступні
[4]: по-перше, це нестабільність законодавства і,
фактично, ручне управління державою. Дії українсь-
кої влади в цьому питанні, взагалі, можна розціню-
вати, як форс-мажор; по-друге, це тотальна коруп-
ція. Крім цього існують й інші проблеми, через які
інвестори не хочуть вкладати гроші в українську еко-
номіку, але названі причини, мабуть, можна назвати
головними.

Загалом, до основних причин, що перешкоджають
довгостроковим капіталовкладенням в Україну відно-

сять [7]: середньо ринкова вартість кредитного ресур-
су більше 20% річних при нульовій інфляції; корупція;
зарегульованість ринку; зовнішній борг країни (на ру-
бежі 2013-2014 років прямий державний борг переви-
щує 60 мільярдів доларів, у структурі якого на гривню
доводиться 43,8 %, на долар США — 32,4 %, на СДР
(валюта МВФ) — 19,7 %) [1]; залежність від зовнішніх
ринків ціноутворення на імпортований товар; низький
рівень довіри у фінансовому секторі.

Що стосується рівня довіри, то рівень довіри насе-
лення до фінансового сектору складає всього 46 %, в
той час як, наприклад, до індустрії — 73%.

Причинами непопулярності України для інвесторів
є відсутність цільової та послідовної політики держави
у сфері інвестиційної діяльності, недоліки в державно-
му управлінні, визначений у деяких випадках статус інве-
сторів, складний порядок адміністративних процедур,
неврегульованість питань відповідальності учасників
інвестиційних відносин, у тому числі держави.

Будь-яка держава, яка хоче мати стабільно зроста-
ючу економіку приходить до питання про те, які заходи
вжити для розвитку іноземних інвестицій в їх національ-
ну економіку.

Сьогодні в інформаційному суспільстві ми приходи-
мо до абсолютно нових для людства технологіям і но-
ваціям, в які, в першу чергу, і йдуть іноземні інвестиції.
Тому першим кроком для залучення іноземних інвес-
тицій у країні є розвиток старих галузей по інноваційно-
му шляху, впроваджуючи абсолютно нові технології, які
дозволяють економити час і гроші. Далі необхідно роз-
вивати високотехнологічні та фінансові сфери, так як
більше дев'яноста відсотків іноземних інвестицій спря-
мовуються саме туди.

Входження України у глобальний економічний
простір, в якому іноземні інвестиції є важливим чинни-
ком економічного зростання, створення відкритої кон-
курентоспроможної моделі економіки, значною мірою
залежить від рівня активності іноземних інвесторів на
території України, інтенсивності руху капіталів і трудо-
вих ресурсів.

Від правильно обраного та виправданого інтегра-
ційного курсу значною мірою буде залежати ефек-
тивність використання прямих іноземних інвестицій,
можливість їх спрямування в руслонаціональних інте-
ресів, а також подальший соціально-економічний роз-
виток країни в цілому.

Наступним кроком для розвитку іноземних інвес-
тицій в країну є [6]: створення сприятливих умов для
ведення діяльності ТНК, МНК і спільних підприємств;
створення фінансового та інформаційного контролю за
витратами інвестицій в режимі реального часу, а також

Таблиця 1. Групування областей України по частці прямих іноземних інвестицій

протягом 2007 — 2013 рр., %

Група областей 
Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

І група (області з ПІІ> 10%) 63,4 62,8 63,5 66,4 65,6 65,4 65,7 

II група (області с ПІІ між 1% та 10%) 27,8 29,9 30,1 27,3 27,07 27,87 27,93 

III група (області з ПІІ < 1%) 8,76 7,28 6,28 6,25 7,32 6,68 6,3 

Джерело: побудовано автором за даними [6].
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віддаленого користування даною системою; впровад-
ження однакових інформаційних стандартів при заста-
вах, бухгалтерської звітності; розробка інтегральних
механізмів управління процесами інвестування інозем-
них інвестицій.

Сприятливий вплив на формування інвестиційного
клімату України справляє її могутній природно-ресурс-
ний потенціал, що найбільше налічує земельні, міне-
ральні та рекреаційні ресурси. Наявність таких природ-
них даних надає Україні певну перевагу, як країні-реци-
пієнту, адже забезпечення держави необхідною сиро-
винною базою сприяє залученню інвесторів, орієнтова-
них на їх використання.

Основними шляхами залучення в Україну прямих
іноземних інвестицій є наступні: по-першу чергу, треба
реформувати державний сектор, відносини власності,
купівлі землі та нерухомості; по-друге, треба скорочу-
вати частку державного сектора і починати приватиза-
цію державного майна; по-третє, задіяти механізм при-
ватно-державного партнерства; по-четверте, необхідно
реформувати законодавчу систему, щоб будь-який гро-
мадянин, а також іноземні громадяни могли вирішити
всі питання через суди, які є незалежними від будь-яко-
го впливу з боку держави; по-п'яте, рівень бюрократії
та корупції повинен бути дуже низьким, тому що тільки
одне це може звести до мінімуму всі зусилля держави
щодо залучення прямих іноземних інвестицій; по-шос-
те, необхідне чітке законодавство, яке регулює залу-
чення, освоєння, віддачу таких інвестицій не тільки
підприємством, але інвестором; по-сьоме, вдосконален-
ня податкової системи через зниження ставки податку
на прибуток, вдосконалення податкового адмініструван-
ня шляхом зменшення трудових і тимчасових витрат на
сплату різних податків. Цього можна досягти за раху-
нок організації електронного документообігу, введен-
ня тільки електронного прийому всіх заяв, листів, дек-
ларацій, залишивши тільки особисті консультації, але,
давши можливість їх проводити і по Інтернету.

Одним із завдань уряду країни, яка планує залучи-
ти інвестиції, є створення сприятливих умов для інвес-
тування в економіку, а також дотримань гарантій для
закордонних інвесторів. У ряді випадків інвестори
відмовляються вкладати кошти в розвиток тієї чи іншої
країни через загострення політичної обстановки або
високого рівня корупції.

Великі й приватні інвестори, які планують вкласти
власні кошти в розвиток економіки тієї чи іншої країни,
ретельно аналізують власні ризики і можливі прибутки,
які можна отримати як в довгостроковому, так і в ко-
роткостроковому періодах.

ВИСНОВКИ
Таким чином, роль іноземних інвестицій зводиться

до розвитку економіки країни загалом і одержувачів цих
інвестицій (підприємств, виробництв і т.д.) зокрема.
Країні дуже вигідно отримувати з-за кордону іноземні
інвестиції, тому що вони розвивають її виробництва,
з'являються нові інноваційні виробництва, робочі місця,
а також сплачуються податки до національного бюдже-
ту і при цьому з нього ж нічого не витрачається на це.

Головними проблемами іноземних інвестицій є ко-
рупція і безкарність, залежність економіки від нафти,

газу та інших корисних копалин, нестабільність банкі-
вської системи, низький рівень розвитку бізнес середо-
вища та культури з іноземними інвесторами.
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Розвиток глобальної економічної інтеграції, яка охоплює всі елементи та рівні функціонуван-

ня світового ринку, на сьогодні формує міжнародну інтеграцію вищого етапу та призводить до

глобальної конкуренції, як одного з основних факторів розвитку експортного потенціалу краї-

ни. Швидкий розвиток сфери високотехнологічних послуг став визначальним фактором зрос-

тання експортного потенціалу національних економік. Метою роботи є дослідження впливу ек-

спортного потенціалу високотехнологічних послуг на конкурентоспроможність національної

економіки в умовах глобального інноваційного середовища. За допомогою побудови кореля-

ційного поля, були знайдені залежності між міжнародними індексами оцінки конкурентоспро-

можності національних економік та експортного потенціалу високотехнологічних послуг. Дос-

ліджено розвиток експортного потенціалу країн ЄС у сфері високотехнологічних послуг в коор-

динатах індексів глобальної конкуренції. Обгрунтовано гіпотезу щодо залежності між ступе-

нем розвитку експортного потенціалу у сфері високотехнологічних послуг та рівнем конкурен-

тоспроможності національної економіки.

The development of global economic integration, covering all elements and levels of functioning

of the global market, today forms the international integration of higher stage and leads to global

competition as one of the major factors in the development of export potential. The rapid development

of knowledge intensive services has become a determining factor in the growth of export potential of

national economies. The aim of paper is to study the impact of the export potential of knowledge

intensive services on the competitiveness of the national economy in the global innovation

environment. There were found relationship between international indexes assessing the

competitiveness of national economies and the export potential of knowledge intensive services with

construction of the correlation fields. There are studies the development of the export potential of

the EU in the field of knowledge intensive services in terms of the indices of global competition.

Reasonable hypotheses regarding relationship between the degree of development of export

potential in knowledge intensive services and the level of competitiveness of the national economy.

Ключові слова: високотехнологічні послуги, високі технології, експортний потенціал високотехноло-
гічних послуг, індекси оцінки національної економіки, високотехнологічні послуги в координатах індексів
глобальної конкуренції.

Key words: knowledge intensive services, high technology, export potential of knowledge intensive services,
indexes evaluation of the national economy, knowledge intensive services in terms of the indices of global competition.

створюють передумови для розвитку експортного потенці-
алу країни у сфері високих технологій. Експорт слугує за-
собом підвищення економічного розвитку країни та інстру-
ментом стимулювання конкурентних переваг країни в умо-

THE DEVELOPMENT OF THE EXPORT POTENTIAL OF THE EU IN KNOWLEDGE INTENSIVE
SERVICES IN TERMS OF THE GLOBAL INDICES
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вах глобальної економічної інтеграції. У зв'язку з цим є ак-
туальною проблема підвищення конкурентоспроможності
експортного потенціалу національної економіки за раху-
нок розвитку сфери високотехнологічних послуг, яка зай-
має провідну роль у швидкому розвитку світового ринку
високих технологій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Загальні тенденції розвитку світового ринку високо-
технологічних послуг є досить актуальною темою, якою
займаються наступні українські та російські вчені: В.В.
Смаль, О.Б. Саліхова, Л.І. Федулова, І.В. Туманян, М.Є. До-
рошенко, Н.І. Іванова та інші. Аналіз наукової літератури з
питань міжнародної конкурентоспроможності національ-
ної економіки свідчить про різноманітність підходів щодо
його оцінювання. Серед зарубіжних вчених істотний вклад
у дослідження даного питання внесли Є. Скоглі, М. Каутонен,
П. Хертог, Дж. Робертс, Р. Вернер, М. Родрігес, Е. Мюл-
лер, Т. Мері, А. Зенкер, Б. Хермелін, Б. Ловендахл,
Дж. Камачо та інші науковці. Дослідження проблеми оці-
нювання експортного потенціалу національної економіки
містяться в роботах С. М. Козьменко, Є.О. Шелеста, Н.М. Юрі-
ної, Т. Г. Мельниката та ін. Щодо питання оцінки експорт-
ного потенціалу країни у сфері високотехнологічних по-
слуг як фактора забезпечення конкурентоспроможності
національної економіки, то воно залишається мало вивче-
ним, що й обумовлює актуальність даної роботи.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою роботи є дослідження впливу експортного по-

тенціалу високотехнологічних послуг на конкурентоспро-
можність національної економіки в умовах глобального
інноваційного середовища. Відповідно до мети роботи по-
ставлено і вирішено такі задачі: систематизувати існуючі
міжнародні індекси оцінки національної економіки та ви-
сокотехнологічної сфери; дослідити розвиток експортно-
го потенціалу країн ЄС в координатах індексів глобальної
конкуренції; обгрунтувати гіпотезу щодо залежності між

ступенем розвитку сфери високотех-
нологічних послуг та рівнем конкурен-
тоспроможності національної еконо-
міки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах розширення міжнарод-
ного поділу праці у науково-техно-
логічній сфері, формування світово-
го ринку високотехнологічних товарів
та послуг та поглиблення глобальної
економічної інтеграції, на перше
місце виходить розвиток експортно-
го потенціалу країни у конкурентних
сферах економіки. Експортний потен-
ціал національної економіки та його
фактична реалізація є основним інди-
катором конкурентоспроможності
країни, що слугує підтвердженням
реальних конкурентних переваг на
світовому ринку товарів та послуг.

Швидкий розвиток сфери високо-
технологічних послуг став визначаль-
ним фактором зростання експортно-
го потенціалу національних економік.
Розвиток сфери високотехнологічних
послуг приводить до зниження мате-

ріалоємності та енергоємності, підвищення продуктивності
праці та конкурентоспроможності економіки країни в ціло-
му.

Існують різні наукові підходи щодо розрахунків екс-
портного потенціалу країни [1, 2, 3, 4, 5]. В межах даного
дослідження оцінку експортного потенціалу високотехно-
логічних послуг національної економіки ми будемо розг-
лядати через показник експорту високотехнологічних по-
слуг, який взято як результативний чинник [6].

У світовій практиці використовуються різні методики
оцінки конкурентоспроможності країн, які грунтуються на
різних критеріях та підходах розрахунку. Завдяки аналі-
тичному огляду наукових джерел з питань методології оц-
інки конкурентоспроможності національних економік було
виокремлено дві групи індексів, які характеризують рівень
інноваційного розвитку країн: загальні індекси та спец-
іальні індекси, що складаються з 12 міжнародних індексів
(рис. 1).

У ході досліджень нами було виокремлено наступні
міжнародні індекси оцінки конкурентоспроможності націо-
нальної економіки, які представлені в таблиці 1. До цих
індексів були долучені індекси глобалізації та індекс роз-
витку людського потенціалу.

Дані індекси були виділені нами як базові для подаль-
ших досліджень щодо статистичних взаємозв'язків між
розвитком експортного потенціалу сфери високотехноло-
гічних послуг та конкурентноздатністю національної еко-
номіки. У ході аналізу взаємозв'язків експортного потен-
ціалу високотехнологічних послуг країн ЄС-27 з міжнарод-
ними індексами оцінки національної економіки країни з до-
помогою побудови кореляційного поля, нами були знай-
дені залежності між міжнародними індексами оцінки кон-
курентоспроможності національних економік і індексом
глобалізації (KOF Globalization) та індексом розвитку
людського потенціалу (HDI). У ході досліджень нами були
виключені невеликі країни ЄС (Люксембург, Мальта, Кіпр,
Ірландія, Латвія) з аномально великим значенням експор-
тного потенціалу високотехнологічних послуг на душу на-
селення. Отже, для остаточного аналізу було виділено
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Рис.  1. Міжнародні індекси оцінки

конкурентоспроможності країн

Складено автором на підставі даних [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].



Інвестиції: практика та досвід № 10/201478

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

22 країни ЄС для знаходження найбільш сильного статис-
тичного зв'язку.

Для пошуку взаємозв'язку між експортним потен-
ціалом високотехнологічних послуг (EP) на душу населен-
ня країн з індексом глобалізації (KOF Globalization) ми
побудували кореляційне поле країн ЄС (рис. 2).

Із даної діаграми випливає висновок про існування
зв'язку між експортним потенціалом високотехнологічних
послуг (EP) на душу населення країн ЄС-22 з індексом гло-
балізації, зі значенням коефіцієнта детермінації R2 =
0,6813.

Таким чином, рівняння регресії має такий вигляд:
y = 0,0342e0,1379x (1).
Адекватність моделі підтверджується розрахунком ко-

ефіцієнта Фішера.
Отже, чим більший індекс глобалізації національних

економік ЄС, тим більшим є експортний потенціал високо-
технологічних послуг на душу населення. Дане рівняння
показує, що в країнах ЄС в середньому при збільшенні
індексу глобалізації національних економік на 1 бал, екс-
портний потенціал високотехнологічних послуг на душу на-
селення зросте на 14,78 %.

Для аналізу взаємозв'язку між експортним потенціа-
лом високотехнологічних послуг (EP) на душу населення
країн ЄС-22 з індексом глобальної конкурентоспромож-
ності побудовано експоненціальну та лінійну залежність
(рис. 3).

У наведеній діаграмі бачимо, що лінійна залежність
краще за експоненціальну описує взаємозв'язок між екс-

портним потенціалом високотехнологічних послуг (EP) на
душу населення з індексом глобальної конкурентоспро-
можності. Лінійна залежність має значенням коефіцієнта
детермінації R2 = 0,696, а експоненціальна — R2 = 0,6355.
Таким чином, побудова саме лінійної залежності між індек-
сом глобальної конкурентоспроможності та експортним
потенціалом високотехнологічних послуг на душу населен-
ня є найбільш доцільною у ході даного дослідження.

Остаточне рівняння лінійної регресії має такий вигляд:
y = 5521,6x — 21698 (2).
Адекватність моделі підтверджується розрахунком ко-

ефіцієнта Фішера.
На прикладі цих останніх досліджень, нами була по-

будована обернена лінійна залежність та рівняння регресії
має наступний вигляд:

y = 0,0001x + 4,1699 (3).
Отже, чим більший обсяг експортного потенціал висо-

котехнологічних послуг на душу населення, тим більшим є
індекс глобальної конкурентоспроможності національної
економіки. Дане рівняння показує, що в країнах ЄС при
збільшенні обсягу експортного потенціал високотехноло-
гічних послуг на душу населення на 1000 дол. США, індекс
глобальної конкурентоспроможності в середньому зрос-
те на 0,1 бал.

Для аналізу взаємозв'язку між експортним потен-
ціалом високотехнологічних послуг (EP) на душу населен-
ня країн ЄС-22 з рейтингом конкурентоспроможності країн
нами було збудовано експоненціальну та лінійну залеж-
ності (рис. 4).
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Рис. 2. Взаємозв'язок між експортним потенціалом високотехнологічних послуг (EP) на душу

населення країн ЄС-22 з індексом глобалізації (KOF Globalization)

Таблиця 1. Міжнародні індекси оцінки національної економіки країни

Складено автором на основі досліджень [8, 18, 19, 20, 21, 22].

№, 

з/п 
Індекси Джерело 

1 Індекс глобальної конкурентоспроможності Всесвітній економічний форум  

2 Рейтинг конкурентоспроможності країн  Міжнародний інститут розвитку управління  

3 Європейське Інноваційне табло Європейська комісія  

4 Індекс глобалізації (KOF Globalization) Швейцарський економічний інститут  

5 Індекс розвитку людського потенціалу (HDI)   

6 Індекс економічної свободи Стратегічний дослідницький інститут The Heritage Foundation  
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У даній діаграмі лінійна залежність краще за експо-
ненціальну залежність описує статистичний взаємозв'язок.
Лінійна залежність має значення коефіцієнта детермінації
R2 = 0,6245, а експоненціальна залежність R2 = 0,603.

Таким чином, рівняння лінійної регресії має такий виг-
ляд:

y = 228,61x — 11468 (4).
Адекватність моделі підтверджується розрахунком ко-

ефіцієнта Фішера.
На прикладі цих останніх досліджень, нами була по-

будована обернена лінійна залежність та рівняння регресії
має вигляд:

y = 0,0027x + 57,33 (5).

Можна зробити висновок, що чим більший обсяг екс-
портного потенціал високотехнологічних послуг на душу на-
селення, тим більший є рейтинг конкурентоспроможності
країн національної економіки. Дане рівняння показує, що в
країнах ЄС при збільшенні обсягу експортного потенціал ви-
сокотехнологічних послуг на душу населення в середньому
на 1000 дол. США, рейтинг конкурентоспроможності країн
національної економіки в середньому зросте на 2,7 бала.

Для аналізу взаємозв'язку між експортним потен-
ціалом високотехнологічних послуг (EP) на душу населен-
ня країн ЄС-22 з індексом економічної свободи країн нами
було збудовано було збудовано експоненціальну за-
лежність (рис. 5).

Рис. 3. Взаємозв'язок між експортним потенціалом високотехнологічних послуг (EP) на душу

населення країн ЄС-22 з індексом глобальної конкурентоспроможності

Рис.  4. Взаємозв'язок між експортним потенціалом високотехнологічних послуг (EP) на душу

населення країн ЄС-22 з рейтингом конкурентоспроможності країн
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Діаграма дає можливість встановити, що існує взає-
мозв'язок між експортним потенціалом високотехнологі-
чних послуг (EP) на душу населення країн ЄС-22 з індек-
сом економічної свободи, що підтверджується значенням
коефіцієнта детермінації R2 = 0,6618, а рівняння регресії
має вигляд:

y = 0,4793e0,1281x (6).
Адекватність моделі підтверджується розрахунком ко-

ефіцієнта Фішера.
Отже, чим більший індекс економічної свободи краї-

ни, тим більшим є обсяг експортного потенціал високотех-
нологічних послуг на душу населення. Дане рівняння по-
казує, що в країнах ЄС при збільшенні індексу економіч-
ної свободи в середньому на 1 бал, обсяг експортного по-
тенціалу високотехнологічних послуг на душу населення
зросте на 13,66 %.

Для аналізу взаємозв'язку між експортним потенціа-
лом високотехнологічних послуг (EP) на душу населення
країн ЄС-22 з Європейським інноваційним табло нами було
збудовано експоненціальну та лінійну залежності (рис. 6).

Як видно з діаграми, експоненціальна залежність кра-
ще за лінійну залежність описує взаємозв'язок між експор-
тним потенціалом високотехнологічних послуг (EP) на душу
населення країн ЄС-22 та Європейським інноваційним таб-
ло, що підтверджується значенням коефіцієнта детермі-
нації першого R2 = 0,867, та другого R2 = 0,706.

Рівняння експоненціальної регресії має вигляд:
y = 379,86e4,6074x (7).
Адекватність моделей підтверджується розрахунком

коефіцієнта Фішера.
Отже, чим більше Європейське інноваційне табло на-

ціональної економіки країн ЄС, тим більшим є обсяг екс-
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Рис. 5. Взаємозв'язок між експортним потенціалом високотехнологічних послуг (EP) на душу

населення країн ЄС-22 з індексом економічної свободи країн
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Рис. 6. Взаємозв'язок між експортним потенціалом високотехнологічних послуг (EP) на душу

населення країн ЄС-22 з Європейським інноваційним табло



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

81

портного потенціал високотехнологічних послуг на душу
населення. Дане рівняння показує, що в країнах ЄС при
збільшенні Європейського інноваційного табло на 0,1 бал,
обсяг експортного потенціал високотехнологічних послуг
на душу населення в середньому зросте на 58,51 %.

Для аналізу взаємозв'язку між експортним потен-
ціалом високотехнологічних послуг (EP) на душу населен-
ня країн ЄС-22 з індексом розвитку людського потенціалу
було збудовано експоненціальну залежність (рис. 7).

Дана діаграма свідчить, що існує експоненціальна за-
лежність між експортним потенціалом високотехнологіч-
них послуг (EP) на душу населення країн ЄС-22 та індек-
сом розвитку людського потенціалу, що підтверджується
значенням коефіцієнта детермінації першого R2 = 0,4653.

Рівняння експоненціальної регресії має вигляд:
y = 0,0035e0,1767x (8).
Адекватність моделей підтверджується розрахунком

коефіцієнта Фішера.
Отже, у ході досліджень можна зробити висновок, що

чим більше індекс розвитку людського потенціалу, тим
більшим є обсяг експортного потенціалу високотехнолог-
ічних послуг на душу населення. Дане рівняння показує,
що в країнах ЄС при збільшенні індексу розвитку людсь-
кого потенціалу в середньому на 1 бал, обсяг експортного
потенціалу високотехнологічних послуг на душу населен-
ня в середньому зросте на 19,32 %.

Для більшості країн ЄС-27 експортний потенціал ви-
сокотехнологічних послуг національної економіки статис-
тично пов'язаний з чотирма міжнародними індексами
(індекс глобалізації, індекс економічної свободи, Євро-
пейське інноваційне табло, індекс розвитку людського по-
тенціалу), про що може свідчити значення коефіцієнта ко-
реляції, який більший за 0,4. Для підвищення рівня конку-
рентоспроможності національної економіки слід приділи-
ти увагу підтримки розвитку експортного потенціалу висо-
котехнологічних послуг країни.

ВИСНОВКИ
Систематизовано міжнародні індекси оцінки конку-

рентоспроможності національної економіки та високо-
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Рис. 7. Взаємозв'язок між експортним потенціалом високотехнологічних послуг (EP) на душу

населення країн ЄС-22 з індексом розвитку людського потенціалу

технологічної сфери. Досліджено розвиток експортно-
го потенціалу країн ЄС в сфері високотехнологічних по-
слуг в координатах індексів глобальної конкуренції. Об-
грунтовано гіпотезу щодо залежності між ступенем роз-
витку експортного потенціалу у сфері високотехнологі-
чних послуг та рівнем конкурентоспроможності націо-
нальної економіки. Аналіз впливу експортного потенці-
алу високотехнологічних послуг з найбільш інтенсивним
використанням знань (HKIS) на конкурентоспро-
можність національних економік країн ЄС є актуальни-
ми науковими завданнями для подальшого досліджен-
ня.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящий период налоговая система Азербайджан-

ской Республики обеспечивает деятельность хозяйственно-
го механизма, даёт возможность финансирования неотлож-
ных потребностей государства, предотвращает рост бюд-
жетного дефицита, в целом отвечает всем требованиям пе-
рехода к рыночной экономике.

Государственная налоговая служба Азербайджанской
Республики является единой централизованной системой,
состоящей из Министерства Налогов и непосредственно
подчиненных ему территориальных налоговых органов. В
структуру Министерства Налогов Азербайджанской Респуб-
лики входят Министерство Налогов Нахичеванской Авто-
номной Республики, Учебный Центр Министерства Налогов,
Департамент по работе с Крупными налогоплательщиками
и предприятиями специального налогового режима, Депар-
тамент предварительного расследования налоговых пре-
ступлений, Главное Налоговое Управления города Баку,
Региональные налоговые отделения, Налоговые Управле-
ния и отделения в городах и районах Республики.

Министерство налогов входит в систему государствен-
ных органов управления и подчинено Президенту и Прави-
тельству Азербайджанской Республики. Формирование
налоговой службы как централизованной системы даёт воз-
можность проведения равномерной налоговой политики по
всей территории страны.
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Министерство налогов — это централизованная систе-
ма, построенная по принципу подчинения нижних органов
высшим органам.

Министерство и все подчиненные ему налоговые орга-
ны являются юридическими лицами, каждый из них имеет
независимую смету расходов, текущий счёт в банке, казна-
чейский счет в уведомительном органе, печать с изображе-
нием государственного герба Азербайджанской Республи-
ки, соответствующие печати и штампы, ИНН.

Министерством по налогам руководит министр, лично
ответственный за выполнение требований и обязанностей,
поставленных перед налоговыми органами. На эту долж-
ность его назначает Президент Азербайджанской Респуб-
лики. Органы государственной налоговой службы функци-
онируют, основываясь на принципе вертикального подчи-
нения. Вертикальная подчиняемость ускоряет обмен инфор-
мацией и обуславливает распространение законодательных
материалов инструктивного характера по налоговым орга-
нам.

1. Вопросы формирования налоговой системе в Азер-
байджанской Республике

Налоговая система Республики Азербайджан после
провозглашения независимости начала формироваться в
конце 1991-го, в начале 1992-го года.

Этот процесс формирования можно разделить на 3 эта-
па:
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На I этапе, охватывающем 1991—1992-е годы, в основ-
ном были приняты законы о налогах, взимаемых с доходов
и расходов. В декабре 1991-го года были приняты законы о
"Налоге на добавленную стоимость" и "Акцизах", в июне
1992-го года о "Налогах с прибыли и отдельных видов до-
ходов юридических лиц" и о "Подоходном налоге с физи-
ческих лиц". Начиная с середины 1992-го года начал фор-
мироваться независимый орган налоговой службы респуб-
лики.

На II этапе, охватывающем 1993—1996-е годы в соот-
ветствии с требованиями рыночной экономики был принят
ряд новых законов о видах налогов, и была создана их нор-
мативно-правовая база. Так, в феврале 1993-го года был
принят закон о "Земельном налоге", в марте 1995-го года
— законы о "Налоге на имущество" и "Промысловый на-
лог", в декабре 1996-го года — закон о "Налогах в государ-
ственный дорожный фонд", были разработаны и подготов-
лены положения, инструкции, связанные с применением
налогового законодательства [1, c.13].

На III этапе, охватывающем период с конца 1996-го
года по 2000-й год, в зависимости от качественных изме-
нений происходящих в обществе и экономике, были про-
ведены работы, по улучшению законов, принятых на пре-
дыдущем этапе, в соответствующих законах сделаны из-
менения и поправки. В январе 1999-го года Президент Рес-
публики подписал указ "Об устранении искусственных пре-
град в сфере развития предпринимательства и улучшения
системы государственного контроля" непосредственно ка-
сающийся и налоговых органов. Итогом этого этапа мож-
но указать принятие в июле 2000-го года "Налогового Ко-
декса".

 В Азербайджанской Республике устанавливаются и
уплачиваются государственные налоги, налоги автономной
республики, местные (муниципальные) налоги.

Под государственными налогами подразумеваются на-
логи, обязательные к уплате на всей территории Азербайд-
жанской Республики.

Под налогами Автономной Республики подразумевают-
ся налоги, установленные законами Нахичеванской Авто-
номной Республики и уплачиваемые в Нахичеванской Ав-
тономной Республике.

Под местными (муниципальными) налогами подразуме-
ваются налоги и платежи, устанавливаемые и вступающие в
силу решениями муниципалитетов и уплачиваемые на тер-
риториях муниципалитетов. Иные обязательные платежи,
применяемые муниципалитетами, устанавливаются соответ-
ствующим законом.

Муниципалитеты на своих территориях регулируют сле-
дующие элементы налогообложения: налоговые льготы, а
также налоговые ставки в пределах, установленных нало-
говым законодательством.

Налоговые суммы взимаются в следующих формах:
— непосредственно у источника (взимание налога до

получения прибыли или дохода);
— по декларации (взимание налога после получения

прибыли или дохода).
К государственным налогам относятся:
— налог на доходы физических лиц;
— налог на прибыль юридических лиц;
— налог на добавленную стоимость;
— акцизы;
— налог на имущество юридических лиц;
— земельный налог юридических лиц;
— дорожный налог;
— промысловый налог;
— налог по упрощенной системе [2].
Предельные ставки всех государственных налогов ус-

танавливаются налоговым законодательством. Ставки го-
сударственных налогов, устанавливаемые на каждый от-

дельный год, не могут превышать ставок, установленных
ежегодно, при принятии закона о государственном бюд-
жете Азербайджана, эти ставки могут быть пересмотре-
ны.

К налогам Автономной Республики относятся взимае-
мые в Нахичеванской Автономной Республике государ-
ственные налоги, перечисленные выше.

К местным (муниципальным) налогам относятся:
— земельный налог физических лиц;
— налог на имущество физических лиц;
— промысловый налог на добычу строительных мате-

риалов местного значения;
— налог на прибыль предприятий и организаций, нахо-

дящихся в муниципальной собственности.
Участниками отношений, регулируемых налоговым за-

конодательством, являются:
— юридические и физические лица, признаваемые в

соответствии с налоговым законодательством налогопла-
тельщиками;

— юридические и физические лица, признаваемые в
соответствии с налоговым законодательством налоговыми
агентами;

— государственные налоговые органы Азербайджанс-
кой Республики;

— таможенные органы Азербайджана;
— финансовые органы Азербайджана — при решении

вопросов, предусмотренных налоговым законодательством;
— органы государственной власти, местные органы са-

моуправления, другие уполномоченные органы и должнос-
тные лица.

2. Вопросы совершенствования налоговой системы в
современных экономических условиях.

В целях осуществления требуемых мер для ускорен-
ного развития предпринимательства в стране, повышения
рациональности бизнес среды и упрощения процедур на-
чатия предпринимательства президент Азербайджанской
Республики подписал распоряжение от 25 октября 2007-
го года "О мерах по обеспечению организации деятельно-
сти субъектов предпринимательской деятельности по прин-
ципу "Единого окна". Согласно данному распоряжению по
принципу "единого окна" единым органом государствен-
ной регистрации было назначено Министерство налогов
Азербайджанской Республики, и с 1 января 2008-го года в
Азербайджане приступили к применению данной системы.
После внедрения оной количество процедур для начала
бизнес деятельности с 15 снизилось до 1, а затрачивае-
мое время с 30 дней было сокращено до 3 суток. Пред-
приниматели обмен документацией с налоговыми органа-
ми и банками могут осуществлять посредством недавно со-
зданного Интернет Налогового Управления. Кроме этого,
с целью приема, просмотра и ответа на вопросы и обра-
щения предпринимателей по вопросам налогового зако-
нодательства функционирует телефонная информацион-
ная служба 195. Согласно системе "единого окна" все лица
занимающиеся коммерческой деятельностью должны
пройти регистрацию в Министерстве налогов Азербайд-
жанской Республики.

В целях улучшения бизнес среды в Азербайджанской
Республике, увеличения государственной заботы в этой
сфере в стране функционирует ряд структур:

Азербайджанская инвестиционная компания
— в 2006-м году для регулирования единым центром

осуществляемой в сфере поддержки развития предприни-
мательства государственной политики, а также для обеспе-
чения роста инвестиционной привлекательности республи-
ки была основана Азербайджанская инвестиционная ком-
пания. Главными задачами компании являлось обеспечение
поощрения инвестиций в экономику государства и работа
по устранению существующих в данной сфере проблем.
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Целью инвестиционной деятельности компании в основном
является участие в паях уставного капитала функциониру-
ющих в ненефтяном секторе экономики страны акционер-
ных обществ и других коммерческих организаций, в том
числе осуществление долгосрочных инвестиционных вкла-
дов путем закупки акций [4].

В 2003-м году с целью увеличения экспортного потен-
циала страны путем развития местного производства, а так-
же поощрения привлечения инвестиций был учрежден Азер-
байджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций
(AZPROMO). Фонд, играя роль некоего моста между инве-
сторами, местными производителями и правительством,
осуществляет весьма значительную деятельность в постро-
ении диалога между государственным и частным сектора-
ми. AZPROMO помогает иностранным инвесторам в осуще-
ствлении их инвестиционных проектов, борьбе против мес-
тной бюрократии и упрощении их приход в Азербайджан
[5].

Преимущества Азербайджана для иностранных инвес-
торов:

— благоприятные условия для иностранных инвесторов:
— самый высокий в регионе показатель поголовных

иностранных инвестиций напрямую;
— правовое обеспечение для инвесторов;
— быстро развивающаяся и открытая экономика;
— годовой рост ВВП в 26,4%;
— годовой рост иностранного рыночного оборота в

19,8%;
— уровень среднего импорта: 5,7%;
— широкие возможности в ненефтяном секторе;
— высокий рост в большинстве областей экономичес-

кой деятельности за последние 5 лет: промышленная — 7,5,
строительная — 3,8, рыночная — 3,5, транспорта и связи
— 2,9, социальных услуг — 2,8, сельскохозяйственная —
2,1 раз [5];

— налоговые уступки производителям сельскохозяй-
ственной продукции;

— природные запасы: полезные ископаемые и плодо-
родные земли;

— выгодное стратегическое положение;
— непосредственный выход в Средней Азии и Каспия;
— участие в международных коммерческих инициати-

вах (Великий Шелковый путь, коридор Север-Юг);
— фактор расширяющейся Европы и присоединение к

Новой Политике Добрососедства;
— конкурентоспособная местная рабочая сила.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Авторитетные международные организации всегда вы-

соко оценивают быстрое социально-экономическое раз-
витие Азербайджана, осуществляемые в стране меры для
улучшения бизнес среды и другие достижения республи-
ки. В отчете Мирового Банка и Международной финансо-
вой корпорации "Doing buisness — 2012" Азербайджан
занял 66 место среди 183 стран. Благодаря простоте реги-
страции имущества и параметрам начала предприниматель-
ской деятельности Азербайджан также включен в лидиру-
ющую группу среди мировых государств. Азербайджанс-
кая Республика, достигнувшая успехов в сфере кредито-
вания, работоспособности и других сферах деятельности
находится в одном ряду с высокоразвитыми государства-
ми [6].

Так, по 10 различным показателям, согласно отчету о
регистрации недвижимости подготовленному по 183 стра-
нам Азербайджан занимает 9 место. В то же время для пе-
редачи имущества в Азербайджане предусмотрено 4 про-
цедуры, которые осуществляются в течение 11 рабочих
дней, пошлина за эти процедуры составляет 0,2% от сто-
имости имущества. Эти показатели являются одними из

лучших в регионе. Для сравнения стоит отметить, что в
странах Восточной Европы, куда относится Азербайджан,
и в Средней Азии на процедуры передачи имущество тра-
тится в среднем 37, в Турции — 44, России — 45, Болга-
рии — 66, Румынии — 70, Иране — 163, в Украине — 166
дней. В рейтинге начинания предпринимательской деятель-
ности Азербайджан занимает 18 место среди 183 стран.
Для начала бизнес деятельности в Азербайджане требу-
ется 6 процедур. Оные занимают 8 дней и требуют выплат
в размере 2,7% поголовного капитала. Минимальный ка-
питал не установлен [3]. В Азербайджане данные показа-
тели являются лучше, чем в странах Центральной и Вос-
точной Европы, в которых на процедуры уходит 11 дней.
Кроме этого количество процедур для начала предприни-
мательской деятельности меньше чем в странах выше ука-
занных регионов [7].

Ситуация с экономикой Азербайджана также высоко
оценивается международными рейтинговыми агентствами.
Так, в декабре 2011-го года рейтинговое агентство
"Standart & Poor's" подняло на одну ступень долгосроч-
ный суверенный кредитный рейтинг Азербайджана во
внешней и внутренней валютах, тем самым подняв его на
уровень "ВВВ-" и присвоило Азербайджану инвестицион-
ный рейтинг. Также агентство на одну ступень подняло
краткосрочный суверенный кредитный рейтинг Азербай-
джана во внешней и внутренней валютах, тем самым под-
няв его с уровня "В" на уровень "А-3". В то же время аген-
тство "Fitch Ratings" сохранило долгосрочный суверенный
кредитный рейтинг Азербайджана во внешней и внутрен-
ней валютах на уровне "ВВВ-" с прогнозом "позитивный".
Агентство "Moody's" на присвоенном Азербайджану уров-
не "Ва1" прогноз по суверенному рейтингу сменило со "ста-
бильного" на "позитивный".

 Все вышеперечисленное в очередной раз показыва-
ет, что Азербайджан как развитое государство постоянно
находится в центре внимания ведущих мировых инвесто-
ров.
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ВСТУП
У процесі ринкової трансформації існуючого в ра-

дянські часи одержавленого сектора сільського господар-
ства відбулася його розбалансованість як органічної
цілісності двох основних галузей: рослинництва і тварин-
ництва. Більшість аграрних підприємств не займаються
тваринництвом взагалі. В результаті склалася загрозли-
ва ситуація у сфері забезпечення населення найбільш
цінними продуктами харчування. Тому питання забезпе-
чення раціонального розвитку рослинництва і тваринниц-
тва для аграрних підприємств є невід'ємною умовою за-
безпечення продовольчої безпеки країни, підвищення
добробуту всього населення. У цілому це багаторівнева
проблема. Важливою її складовою є налагодження еко-
номічно вигідних взаємовідносин між сільськогоспо-
дарськими товаровиробниками сировини та переробни-
ми структурами в інтегрованих підприємствах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Починаючи з 80-х років ХХ ст. вплив процесів аут-
сорсингу на соціально-економічні відносини на макро- та
мегарівнях стає предметом дослідження таких провідних за-
хідних економістів, як М. Браун, П. Друкер, Р. Клік, Р. Манн,
Е. Майер, М. Портер, Д. Хейвуд та ін. Вони заклали кон-
цептуальні основи досліджень в цій галузі та приділили
значну увагу практичним аспектам використання аутсор-
сингу інформаційних бізнес-процесів. Серед українських
та російських дослідників необхідно зазначити праці
Б. Анікіна, А. Герасимова, І. Гордієнко, І. Рудої, Р. Фат-
хутдінова та ін.
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У статті сформульовано основні принципи застосування аутсорсингу, розроблено критерій

оптимізації витрат на обробку економічної інформації з використанням аутсорсингу. Запропо-

новано методику розрахунку оптимальної кількості інформації, переданої в аутсорсинг, що

дозволяє мінімізувати фінансові й часові витрати на її обробку.

The paper set out the basic principles on the use of outsourcing, developed criteria cost

optimization for processing economic information using outsourcing. The method of calculating the

optimum amount of information transmitted to outsource, which minimizes the financial and time

costs of treatment.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою статті є теоретичне обгрунтуван-

ня та визначення концептуальних напрямів регулюван-
ня економічного механізму господарювання перероб-
них підприємств аграрної сфери з метою їх стійкого і
ефективного функціонування в сучасних ринкових умо-
вах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Останнім часом одержало поширення використання

аутсорсингу для підвищення ефективності обробки фінан-
сової інформації. У цьому зв'язку розглянемо особливості
використання аутсорсингу в структурах холдингового
типу.

У холдингу аутсорсинг може існувати у формі деле-
гування функцій управління дочірньою фірмою спеціалі-
зованої компанії. Така практика одержала широке поши-
рення в міжнародному бізнесі. Ці функції виконують сек-
ретарські компанії. Вони здатні робити не тільки рутинні
операції, але й повноцінно управляти дочірньою компа-
нією [1].

Це явище одержало назву — дистантне управління
— система методів управління, що дозволяють контро-
лювати діяльність вилучених господарських суб'єктів [2].
Воно передбачає управління фінансами й діловими опе-
раціями дочірньої компанії в інтересах її власника. По-
слуги по дискантному керуванню роблять секретарські
компанії й регіональні фінансові оператори.

Таким чином, може бути сформульоване поняття
фінансового аутсорсингу — делегування функцій фінан-
сових підрозділів зовні.
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Критерій фінансового аутсорсингу — ухвален-
ня рішення, яку кількість інформації варто переда-
ти для фінансового аутсорсингу. Цільова функція
фінансового аутсорсингу може бути представлена
у вигляді:

 mint*p*t*p*v vv
→υ+ υυ

(1),
де v — кількість інформації, переданої в аут-

сорсинг;
p

v
 — вартість одиниці часу, необхідного для об-

робки інформації в аутсорсинге;
t

v
 — час обробки одиниці інформації в аутсор-

синге.
υ — кількість інформації, оброблюваної само-

стійно;
p

υ
  — вартість одиниці часу, необхідного для

обробки інформації самостійно;
t  — час обробки одиниці інформації в холдингу.
З наступними обмеженнями:

 









≤

≤υ
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,I*6,0v
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(2),

де I — фінансова інформація, що підлягає обробці.
Обмеження в наведеній системі має на увазі, що в аут-

сорсинг не може бути передано більше 60% інформації,
що підлягає обробці, тому що інформація, що залишила-
ся (40%), може бути конфіденційної.

Однак перш, ніж передати інформацію для обробки
в аутсорсинг, необхідно вибрати компанію-аутсорсера,
що виконає потрібну роботу з найменшими матеріальни-
ми й тимчасовими витратами. Для цього оголошується
тендер на проведення робіт з обробки фінансової інфор-
мації холдингу.

Тендери оголошуються по двох причинах. По-перше,
відповідно до вимог корпоративної політики закупівель.
Наприклад, у багатьох країнах державні організації не ма-
ють права навіть ластики купити без попереднього кон-
курсу [3]. Зрозуміло, тендер оголошується не на кожен
ластик, а на вибір компанії, що бажає статі постачальни-
ком організації на який-небудь строк. По закінченні цьо-
го рядок тендер оголошується знову. По-друге, для того
щоб одержати кращий продукт за кращу ціну.

Рішення про проведення тендера приймається ке-
рівництвом холдингу. Після чого для організації й прове-
дення тендера формується комісія, наділена спеціальни-
ми функціями — тендерна комісія (рис. 1).

Заявочні документи є базою для інформування по-
тенційних учасників торгів про вимоги до поставки пев-
них товарів і послуг. Тому ці документи повинні містити
всю інформацію, необхідну для того, щоб учасники мог-
ли представити відповідні заявки. У тендерних докумен-
тах повинні бути ясно визначені обсяги й види робіт, то-
варів або послуг, які будуть поставлятися, права й обо-
в'язки покупця й постачальників, а також умови, які по-
винні бути задоволені для того, щоб даний тендер був виз-
наний вимогам, що відповідають. У цих документах по-
винні бути встановлені справедливі й не дискримінаційні
критерії вибору прийнятого тендера. Крім ціни, у тендер-
них документах повинні бути визначені відповідні факто-
ри, які повинні розглядатися при оцінці тендера, а також
метод, за допомогою якого ці фактори будуть викорис-
товуватися для мети визначення переможця тендера.

Строки повідомлень, підготовки й подання тендерів
повинні бути достатніми, щоб всі учасники торгів могли
підготувати й представити тендери. Періоди дійсності
торгів і дати поставки повинні відповідати розумним ви-

могам покупця, але вони не повинні використатися для
дискримінації будь-якого потенційного учасника торгів.

Умови контракту. Використовувана форма контракту
має відповідати цілям й умовам проекту. Умови контракту
повинні бути складені таким чином, щоб справедливо роз-
поділити ризики, пов'язані з контрактом, з урахуванням го-
ловної мети — досягнення найбільш економічної ціни й
найбільш ефективного виконання контракту. У контракті
повинні бути чітко визначені обсяги виконуваних робіт, пра-
ва й обов'язки покупця й постачальників і підрядників, і в
нього повинні бути включені, серед іншого, відповідні пун-
кти про відповідальність і страховку, про умови й порядок
платежів, коректування цін, заздалегідь оцінених збитках
і преміях, процедурах, пов'язаних зі змінами й рекламаці-
ями, форс-мажорних обставинах, про припинення контрак-
ту, про процедури врегулювання споровши й про застосов-
не законодавство. У всіх випадках, коли це доречно, по-
винні використатися стандартні форми контрактів, що
включають загальноприйняті міжнародні умови [4].

Таким чином, ухвалення рішення про аутсорсинг по-
в'язано:

— з ухваленням рішення про те, чи варто передавати
фінансову інформацію для обробки в аутсорсингу, і якщо
так, то яку її частину [5];

— з вибором компанії, у яку буде передана інформа-
ція для аутсорсингу.

На наш погляд, оптимальним рішенням є та компа-
нія-аутсорсер, що відповідає наступній умові:

p
v
 * t

v
→min.

Тобто матеріальні й тимчасові витрати на обробку
інформації в цій компанії будуть мінімальними.

Таким чином, якщо заявку на долю в тендері подали
5 компаній, з різною вартістю послуг і різним годиною
їхнього надання, то переможе та з компаній, у якій добу-
ток цих двох показників буде мінімальним. Розглянемо
наступні пропозиції аутсорсингових компаній (табл. 1).

З таблиці видно, що нашій умові відповідає Компанія
№2, тому що грошово-часові витрати на обробку інформації
й складання фінансової звітності в цій компанії мінімальні:

pv * tv = 4 *1 = 4 (3).
Отже, з нею буде укладений договір на аутсорсинг і

передано інформацію для обробки й підготовки фінан-
сової звітності.

При обробці фінансової інформації в холдингу показ-
ники рівні:

p = 1;
t = 2.
Грошово-часові витрати на складання фінансової

звітності фінансовими службами холдингу рівні 2 одини-
цям (p * t = 1 * 2 =2).

Комісія з проведення конкурсу 
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Рис. 1. Функції Комісії з проведення конкурсу
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Наступним визначенням э та кількість інформації, яку
варто передати для обробки в цю компанію. Для цього
повернемося до цільової функції оптимального розподі-
лу інформації:

,

 (4).

Знайдемо оптимальне рішення функції графічним ме-
тодом. Для цього побудуємо систему обмежень на граф-
іку (рис. 2).

На графіку АС — вся інформація, передана для об-
робки в аутсорсинг. Відрізок ВР — область припусти-
мих рішень цільової функції з урахуванням заданих об-
межень. Причому рішення цільової функції перебува-

ють на його кінцях, тобто рішеннями є значення в точ-
ках В або С.

Перший крок для того, щоб знайти рішення цільової
функції — побудова вектору найшвидшого зростання
функції (градієнта) — , його координатами є: (g

1
; g

2
), де

.

У нашому випадку вершина вектору найшвидшого
зростання функції має координати: (4; 2).

Далі проведено довільну лінію рівня перпендикуляр-
но вектору  g

r
, так, щоб вона перетнулася з областю при-

пустимих рішень, тобто пряму ВР. Для знаходження
мінімуму цільової функції переміщаємо лінію рівня в на-
прямку вектору (- g

r
) до досягнення мінімального значен-

ня функції.
Таким чином, рішення цільової функції перебуває в

точці В (рис. 3), координати якої: (4; 6). Мінімальне зна-
чення цільової функції дорівнює:

Fmin = 6 * 4 * 1 + 4 * 1 * 2 = 24 + 8 = 32   (5).
Звідси випливає, що для обробки інформації варто

передати в аутсорсинг 60% інформації й 40% інформації
варто обробляти в холдингу. Витрати на обробку інфор-
мації будуть рівні 32 одиницям.

ВИСНОВОК
Підвищення ефективності збору й обробки еконо-

мічної інформації є основними складовими інструмен-
тарію управління економічними підрозділами інтегрова-
них об'єднань переробних підприємств агросфери. Для
зниження часових і фінансових витрат на обробку еко-
номічної інформації підвищення ефективності досягаєть-
ся за рахунок використання аутсорсингу.
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Таблиця 1. Вихідні дані тендерних розрахунків

Рис. 2. Область припустимих рішень

Рис. 3. Пошук величини оптимального

розподілу інформації
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аграрний сектор економіки України за останнє де-

сятиліття зазнав кардинальних змін. Створення великої
кількості нових агроформувань та різних форм влас-
ності сприяло орієнтації на ринкові відносини. Однак
у пріоритеті залишається продовольче забезпечення
країни.

Сьогодні зерновиробництво є стратегічною галуз-
зю народного господарства. Це пов'язане з тим, що зер-
нові культури відіграють важливе значення у вироб-
ництві продовольчої продукції для споживання населен-
ням, формують експортні можливості країни і є базою
для інших галузей агропромислового сектору. Проте
поки що аграрний експортний потенціал України реалі-
зується не в повній мірі, що пояснюється її недостат-
ньою інтегрованістю у зовнішній ринковий простір.

Стан розвитку аграрних підприємств залежить від
впливу внутрішні та зовнішні факторів. З одного боку
ефективна організація виробництва, система управлін-
ня, фінансове забезпечення, виробничий потенціал, з
іншого — державна підтримка товаровиробника, ін-
фляційні процеси.

У сучасних умовах, у зв'язку з розвитком комп'ю-
терних технологій, зростає зацікавленість до когнітив-
но-імітаційного моделювання як засобу аналізу, прогно-
зування та підвищення конкурентоспроможності
підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми когнітивного моделювання досліджу-
вали такі відомі переважно російські вчені: А.А. Куліч,
В.І. Максимов, С.В. Качаєв, В.Г. Горєлова та ін. В Ук-
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У статті визначено роль когнітивно-імітаційного моделювання як можливості підвищення кон-

курентоспроможності зернових підприємств. Розроблено теоретичні основи, методи побудо-

ви когнітивних моделей при дослідженні планування та прогнозування конкурентоспроможності

сільськогосподарських підприємств зернового підкомплексу.

The article defines the role of cognitive simulation modeling as an opportunity to improve the
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cognitive models in the study of planning and forecasting competitiveness farm grain sub.
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раїні дана тема висвітлена в роботах Р.М. Лепи, В.М. Ти-
мохіна, Н.А. Кізіма, В.М. Шемаєва та інших.

Разом з тим, аналіз літератури показав наявність
невирішених проблем. Це, насамперед, розробка тео-
ретичних основ, методів побудови моделей на базі ког-
нітивного підходу при дослідженні планування та про-
гнозування конкурентоспроможності сільськогоспо-
дарських підприємств зернового підкомплексу.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначити роль когнітивно-імітаціного моделюван-

ня. Проаналізувати можливості підвищення конкурен-
тоспроможності зернових підприємств, на основі ство-
рення когнітивно-імітаційної моделі як ефективної сис-
теми планування та прогнозування діяльності аграрних
товаровиробників.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Конкурентоспроможність зерновиробництва визна-
чається комплексом чинників (природно-кліматичні умо-
ви, виробничий потенціал, попит і пропозиція на внутрі-
шньому та зовнішньому ринках, рівень управління аг-
рарних підприємств, системи ціноутворення, оподатку-
вання, митної політики, кредитування, державного ре-
гулювання та підтримки).

В Україні є всі умови для вирощування зернових
культур. При цьому за розмірами посівних площ вона
посідає серед зарубіжних країн 6—7 місце, а за вироб-
ництвом зерна на одну особу — 5—6 місце. На сьогодні
вітчизняні сільськогосподарські підприємства демонст-
рують незадовільну конкурентоспроможність. Це пояс-
нюється внутрішньою специфікою аграрного ринку, що
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зазнає диспаритету цін та неузгодженості попиту і
пропозиції за відсутності збалансованості заходів дер-
жавного регулювання із механізмами вільної ринкової
конкуренції [1].

Через те, що системні кризові явища перетворюють-
ся на сталу ознаку середовища господарювання вітчиз-
няних аграрних підприємств, здобуття конкурентних пе-
реваг має бути не випадковістю, а закономірним ре-
зультатом цілеспрямованих зусиль кожного сільськогос-
подарського товаровиробника. Ефективне управління
діяльністю суб'єктів господарювання тісно пов'язується

з процесами планування і прогнозування, для яких про-
стежуються паралелі із тактичною та стратегічною кон-
курентоспроможністю підприємства. Як зазначає Р.А.
Фатхутдінов, стратегічна конкурентоспроможність задає
орієнтир розвитку підприємства на довгострокову перс-
пективу залежно від його цільового позиціонування на
ринку та передбачає пошук нових можливостей для пе-
ремоги в конкурентній боротьбі з урахуванням адаптації
до ймовірних змін зовнішнього середовища господарю-
вання. Тактична конкурентоспроможність орієнтуються
на реалізацію намічених стратегічних цілей підприємства

Рис. 1. Етапи стратегічних змін розвитку аграрних підприємств
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для забезпечення ефективного виробництва товарів у
найближчій перспективі, ставлячи за мету прибутковість
діяльності та раціональне використання виробничого
потенціалу підприємства [8].

Формування і застосування концепції управління
змінами та стратегічною конкурентоспроможністю є за-
порукою підвищення конкурентоспроможності вітчиз-
няних аграрних підприємств.

Розробка та реалізація стратегічних змін на сіль-
ськогосподарському підприємстві безпосередньо зале-
жить від удосконаленням його системи управління.
Складовою системи управління, що забезпечує конку-
рентний розвиток підприємства, слід вважати плануван-
ня стратегічних змін.

Основою для планування стратегічних змін конку-
рентоспроможності є результати їх моделювання. Мо-
делювання змін грунтується на визначені факторів, які
визначають характер цих змін [2].

Процес планування стратегічних змін конкурентно-
го розвитку аграрного підприємства являє собою по-
слідовність етапів, зв'язок між якими наведено на ри-
сунку 1.

Визначення потенціалу змін конкурентоспромож-
ності підприємства можливе шляхом побудови матема-
тичної моделі на базі когнітивного моделювання. Ког-
нітивне моделювання — це дослідження функціонуван-
ня і розвитку слабо структурованих систем і ситуацій за
допомогою побудови моделі на основі когнітивної кар-
ти. Когнітивні моделі дозволяють змоделювати пред-
метну область у вигляді просторової схеми. Найчасті-
ше когнітивну модель зображують графічно у вигляді
знакового орієнтованого графу. Для подальшого анал-
ізу когнітивну карту представляють матрицею, у комір-
ках якої занесені знаки або коефіцієнти, що відобра-
жують відношення між об'єктами моделі (концептами)
[4].

Застосування даної моделі до економічних процесів
можливе за таких умов: невизначеність; мінливість ха-
рактеру протікання процесів в часі; наявність кількісних
і якісних показників, які характеризують економічну
систему; застосування для оцінки якісних показників
відповідних інструментів — експертних методів, які ха-
рактеризуються певним рівнем суб'єктивізму.

Когнітивно-імітаційна модель конкурентоспромож-
ності зернових підприємств представляє собою структу-

ру причинно-наслідкових
зв'язків між її елементами.
Для побудови когнітивної
карти необхідно виділити
цільові та керуючі фактори,
визначити направленість
зв'язку та кореляцію між
ними. Відомо два способи
впливу на структурні еле-
менти моделі, а саме: одно-
часна ініціація, тобто
здійснюється вплив на всі
елементи системи разом,
або ж точкова, тобто на ко-
жен фактор окремо. Діючи
на кожен фактор окремо,
ми можемо отримати нові

показники, і цим самим спрогнозувати як зміниться кон-
курентоспроможність у разі зміни того чи іншого факто-
ру. А бо ж навпаки, за бажаними характеристиками кон-
курентоспроможності виявити потрібні зміни впливових
чинників. При цьому на кожному кроці здійснюється оц-
інка вагомості кожного фактора та сили його впливу [5].

До когнітивної моделі при досліджені конкуренто-
спроможності зернового підприємства були включені
такі керуючі фактори: площа посівів, собівартість, ціна,
якість продукції, урожайність, технічне та фінансове
забезпечення. І визначено цільовий фактор — рента-
бельність виробництва.

Після визначення факторів необхідно визначити
причинно-наслідкові зв'язки між ними, надати матема-
тичну кореляцію надання сил зв'язків між факторами.
Зв'язки між факторами представимо за допомогою гра-
фу на рисунку 2, в якому жирною дугою позначено до-
датній зв'язок, а тонкою — від'ємний.

Сформована когнітивна карта може у подальшому
використовувати в сценарному підході визначення кон-
курентоспроможності, який заснований на визначенні
тенденцій, які характеризують розвиток ситуації в почат-
ковий момент, вектори цілей розвитку, вектори управлі-
ння, а також комплекси заходів, які впливають на фор-
мування конкурентоспроможності як системи. В зв'язку
з цим, ми можемо задавати певні умови та перевіряти
різноманітні сценарії розвитку: щодо різноманітних фак-
торів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.

У результаті комплексної взаємодії факторів спос-
терігається виникнення синергетичного ефекту. При
певних змінах, які відбуваються в окремих підсистемах
є виникнення додаткових конкурентних переваг, що має
бути враховано на етапі планування у діяльності
сільськогосподарського підприємства.

Конкурентоспроможність аграрного підприємства
варто розглядати як систему, факторів, що безупинно
взаємодіють і ступінь, що характеризує реалізацію по-
тенційних можливостей підприємства щодо придбання
й утримання протягом досить тривалого періоду часу
конкурентної переваги. Тому під конкурентоспромож-
ністю слід розуміти не тільки ефективність, але й ступінь
динамічності пристосування підприємства до умов зов-
нішнього середовища, що змінюються [6].

Підприємство повинно в максимально стислий
термін і найбільш раціональним чином привести своє

Рис. 2. Когнітивна модель конкурентоспроможності

зернових підприємств
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внутрішнє середовище у відповідність із зовнішніми
умовами, що безупинно змінюються, забезпечуючи у
процесі адаптації підтримку й розвиток уже наявних, а
також створення нових конкурентних переваг [2].

Оцінки конкурентоспроможності підприємства як
ключові критерії успішності, складаються з оцінок його
окремих підсистем та враховують можливість виникнен-
ня синергетичного ефекту при управлінні змінами.

Отримані результати фактичних і змодельованих зна-
чень індикаторів різного ступеня унаочнено в картах по-
тенціалу змін, аналіз яких дозволяє виявити напрями пла-
нування стратегічних змін у діяльності підприємства.

Отже, стратегічний підхід до процесу управління дає
змогу підприємствам своєчасно та адекватно реагувати
на зміни в середовищі їх функціонування та формувати
конкуренті переваги, що в довгостроковій перспективі
забезпечать досягнення ними стратегічних цілей.

ВИСНОВКИ
Роль когнітивного моделювання досить вагома, що

й пояснює його широке використання. Разом з тим, в
ньому можна виділити як позитивні, так і негативні сто-
рони. До позитивних можна віднести:

— наочність відображення ситуації;
— оперативність та якість оцінки ситуації;
— аналіз взаємодії факторів, що визначають мож-

ливі сценарії розвитку ситуації;
— визначення сприятливих і несприятливих тен-

денцій;
— можливість розроблення стратегій розвитку еко-

номічної ситуації для досягнення бажаного результату;
— вироблення переліку найбільш виправданих на-

прямів і механізмів управління ситуацією і визначити
можливі варіанти розвитку з урахуванням наслідків
прийняття тих чи інших рішень.

До негативних моментів когнітивного моделюван-
ня належить те, що якість і результативність прямо за-
лежать від кваліфікованих експертів. Висока тру-
домісткість застосування даного підходу, особливо у
випадку включення великої кількості факторів, вима-
гає застосування спеціальних програмних засобів для
проведення аналізу.

Тому, застосування когнітивно-імітаційної моделі
забезпечення конкурентоспроможності зернових
підприємств дозволяє обгрунтовувати заходи зміцнення
ринкових позицій виробників зерна, підвищувати ефек-
тивність та оперативність управлінських рішень, а також
суттєво посилювати стійкість аграрних підприємств до
негативного впливу кризових умов господарювання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах функціонування підприємств Ук-

раїни, в умовах високої конкуренції надзвичайно важ-
ливо ефективно здійснювати виробничо-господарську
діяльність. Проте досягнення належної ефективної
діяльності, тобто діяльності, при якій ставляться цілі та
досягаються у зазначені строки із врахуванням затра-
чених ресурсів, — це і є вершина ділового успіху
підприємства. Відомо, що в умовах ринкової економіки
мета діяльності будь-якого підприємства — це макси-
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пи факторів результативності підприємства та охарактеризовано показники, що характеризу-

ють ефективність організації.

The article provides essence and origin of the concepts "effectiveness" and "efficiency", analyzed

authors point of view which investigated this problem; provides correlation between this concepts

and determined the origin of these concepts. The article was proved feasibility and importance of

managing results according to the company costs for enterprise success. Provides correlation

between effectiveness and efficiency of the financial and production activity, itemized groups of

company effectiveness factors and describes indicators which characterized organization efficiency.

Ключові слова: результат діяльності, ефект, цілі підприємства, успіх підприємства, управління підприє-
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мізація прибутку. Проте отримання максимального
прибутку у короткостроковій перспективі не завжди при-
зводитиме до задоволення потреб власників цих
підприємств у майбутньому. Тому для досягнення успі-
ху підприємства, для збільшення його інвестиційної при-
вабливості у майбутньому необхідно управляти полем
результатів та ресурсами для отримання цих резуль-
татів, тобто здійснювати результативний підхід щодо
управління підприємством. Виходячи з цього, виникає
необхідність визначення сутності понять "результа-
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тивність" та "ефективність", які характеризують діяль-
ність підприємства. А оскільки ці положення потребу-
ють більш поглибленого вивчення та висвітлення у су-
часній науці, то в сучасному житті для досягнення успі-
ху підприємствами, а, отже, і економіки у цілому, важ-
ливу роль відіграє розроблення теоретичних і практич-
них, методичних положень щодо його визначення, а
також встановлення спільного та відмінного між понят-
тями результативності та ефективності у системі управ-
ління підприємством.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням визначення сутності цих понять займались
чимало вчених як вітчизняних, так і зарубіжних. Дослі-
дженням проблеми визначення понять займалися та-
кі вчені як І.О. Бланк, А.Н. Тищенко, Л.О. Лігоненко,
О.І. Олексюк, Л.М. Дзюбенко, Н.А. Казима, Л.В. Дога-
дайло, А.Г. Поршнева, Н.М. Блаженкова.

Проблема ефективності та результативності завж-
ди посідала важливе місце серед актуальних проблем
економічної науки. Зацікавленість нею зрозуміла, в пер-
шу серед власників компаній.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної статті є визначення понять результа-

тивність та ефективність та можливість оцінки їх.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проблема визначення сутності, їх ототожнення чи

визнання відмінностей полягає у двоякому підході до
перекладу. Існує два терміни — efficiency и effecti-
veness, словникові еквіваленти яких однакові —
"ефективність". Проте між цими термінами існує сут-
тєва різниця: efficiency зазвичай відноситься до вико-
ристання засобів (ресурсів)в той час як effectiveness
(результативність) має відношення до організаційних
цілей, поведінки та розвитку. В першому випадку по-
няття ефективності характеризує ступінь раціональ-

ності використання фінансових, організаційної, мате-
ріальних, часових та людських ресурсів. Ефективна
організація сфокусована на досягнення ефектів за
рахунок структурної та ресурсної оптимізації та конт-
ролю витрат. У другому випадку термін "ефект" вико-
ристовується у контексті співвідношення "причина-ре-
зультат".

Прийнято вважати, що термін "ефективність" з'явив-
ся в економічній літературі у роботах У. Петті, який є
родоначальником класичної політекономії, основопо-
ложником трудової теорії вартості, а також у роботах
Ф. Кене. Проте як самостійне економічне поняття "ефек-
тивність" не розроблялись [2].

Думки більшості авторів сходяться на тому, що
основоположником теорії економічної ефективності
є відомий економіст А. Сміт, чиї ідеї у подальшому
розроблялись у працях Д. Ріккардо, К. Маркса та ін-
ших.

Ефективність виступає індикатором розвитку. Нама-
гаючись підвищити ефективність конкретного виду
діяльності чи їх загалом, ми визначаємо конкретні за-
ходи, що сприяють процесу розвитку та виключаємо ті
з них, які призводять до регресу.

Як категорія, ефективність має дві сторони — якіс-
ну та кількісну. Якісна сторона відображає її логічний,
теоретичний зміст, тобто сутність категорії. Кількісна
сторона розкриває дії закону економії часу, а саме,
відображає економію часу при досягненні цілей вироб-
ництва в ході всього виробничого процесу та на окре-
мих його фазах у масштабі всього народного господар-
ства, окремих його регіонів, галузей, господарюючих
суб'єктів. Тобто це і є об'єктивний критерій ефективності
на всіх етапах розвитку суспільства.

Сутність результативності — це те, що можна оха-
рактеризувати числом (результатом, що був досягну-
тий), тобто традиційним співвідношенням результату
та витрат. Результативність підприємства рівносильна
досягненню поставленої цілі. Сильний менеджмент
здатен переформулювати цілі компанії, а, значить,

Рис. 1. Взаємозв'язок результативності та ефективності фінансово-виробничої

діяльності організації
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відповідальність, в цілі підрозділу та конкретних лю-
дей, щоб кожному співробітнику було зрозуміло, що
він повинен робити, щоб компанія жила та розвивалась
успішно.

Варто зазначити, що складником успіху підприєм-
ства є можливість його кількісного виміру. За П. Дру-
кером правильність встановлення цілей визначається
результативністю, яку вимірюють співвідношення до-
сягнутих результатів з його витратами, тобто ефектив-
ністю. На думку А. Тищенко, Н. Кизима та Л. Догадай-
ло, для характеристики системи менеджменту підприє-
мства ці дві категорії варто об'єднати в одну. Таким
чином, ця сукупність відображатиме спроможність
підприємства встановлювати точні, конкретні та ре-
альні цілі із врахуванням спливу факторів внутрішньо-
го та зовнішнього середовища та досягати їх з
мінімальними витратами. При цьому науковці допуска-
ють трактування такої категорії і як ефективність, і як
результативність [3].

Таке трактування, на нашу думку, є таким, з яким
складно не погодитись. Отже, поняття результа-
тивність — складне, багатогранне, під яким слід ро-
зуміти сукупний результат функціонування підприє-
мства на всіх його ланках та рівнях та характеризуєть-
ся низкою показників міри досягнення цілей підприє-
мства.

Огляд досліджених робіт вітчизняних та зарубіжних
вчених вказує на неоднозначність визначень цих понять,
ототожнення чи розмежування цих понять. Проте не
можна заперечувати тісний взаємозв'язок цих понять,
їх взаємодоповнюваність.

Результативність характеризує досягнення постав-
лених цілей, а ефективність — засоби, методи, спосо-
би, що застосовуються для досягнення цих цілей (рис.
1).

Діяльність організації, що функціонує в умовах не-
визначеності та ризиків, що особливо гостро спостері-
гається на сучасному етапі розвитку економіки нашої
держави, змушена постійно її відслідковувати та відпо-
відно планувати та сприяти своєму розвитку. Процес
управління результативністю, в цілях реалізації стратегії
господарської діяльності організації необхідно
здійснювати в напрямку виявлення, оцінки та обліку
впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середо-
вища.

Можна виділити три групи взаємообумовлених фак-
торів результативності:

1 — загальносистемні фактори, що визначають пе-
редумови ефективного функціонування організації, до
яких відноситься міра реалізації принципів діяльності
організації, організаційна культура, обумовленість си-
стеми відбору та оцінки організаційних рішень, на-
явність організаційного механізму, що здійснює коор-
динацію та забезпечує взаємозв'язок часткових про-
цесів;

2 — зовнішні фактори — обмеження діяльності
організації виробництва, що обумовлені закономірністю
комунікативності систем, основними з яких є вимоги до
зовнішнього середовища, обмеження інвестиційних
ресурсів;

3 — фактори управління розвитком організації —
наявність програми розвитку організації виробництва,
забезпеченість організаційними ресурсами.

Результативність діяльності підприємства базуєть-
ся на ефективності та її можливо оцінити тільки на ос-
нові і з допомогою оцінки ефективності всіх сфер діяль-
ності підприємства. Тобто економічний ефект у багать-
ох випадках визначається як різність затрат до та після
впровадження тієї чи іншої концепції. Такий підхід ви-
конує функцію методологічного кредо майже всіх роз-
рахунків економічної ефективності. Отже, ще раз до-
водимо, що ототожнювати поняття "результативність"
та "ефективність" неможливо, проте вони перебувають
у нерозривному взаємозв'язку.

Основним критерієм результативності господарсь-
кої діяльності у конкурентному середовищі є співвідно-
шення сукупності показників, що характеризують ефек-
тивність функціонування організації як системи чи її
складових, у тому числі функціональних підсистем.

Складність комплексної оцінки результативності
господарської організації обумовлена наступними ас-
пектами:

— багатокомпонентністю структури результатив-
ності організації;

— багатоаспектністю поняття "ефективність" як
основного критеріального параметра, що характеризує
результати діяльності господарської організації;

— необхідністю обліку впливу комплексу факторів
навколишнього середовища господарської організації
на складові результативності;
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Рис. 2. Результативність підприємства
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— особливою значимістю інформаційного забезпе-
чення процесу здійснення оцінки, з огляду широкого
спектру показників та індикаторів, які потребують ана-
лізу, інформаційна база повинна включати в себе вели-
кий обсяг різних даних [1].

Складність та багатоаспектність комплексної оцін-
ки результативності господарської діяльності органі-
зації визначає необхідність розробки методики її про-
ведення. Проте при формування системи показників
ефективності роботи підприємства, варто дотримува-
тись певних принципів таких, як:

1) забезпечення взаємозв'язку критерію і системи
конкретних показників ефективності роботи підприєм-
ства;

2) відображення ефективності усіх ланок госпо-
дарської діяльності;

3) важливість застосування показників ефектив-
ності в управлінні різними ланками діяльності на під-
приємстві;

4) виконання найбільш важливими показниками сти-
мулюючої функції у процесі використання наявних ре-
зервів зростання ефективності роботи підприємства
того чи іншого виду діяльності.

Система показників результативності, що побудо-
вана з урахуванням вказаних принципів, включає в себе
групи:

1) узагальнюючі показники ефективності виробниц-
тва (діяльності підприємства);

2) показники ефективності використання праці (пер-
соналу);

3) показники ефективності використання виробни-
чих основних і оборотних активів;

4) показники ефективності використання фінансо-
вих коштів (оборотних коштів і капітальних вкладень)
[4].

Кожна з груп включає в себе набір показників, які у
повній мірі дадуть змогу отримати повну і чітку оцінку
тієї чи іншої ланки господарської діяльності підприєм-
ства.

Основними напрямами, за якими визначається ре-
зультативність сьогодні є:

— оцінювання результативності виробництва з
метою забезпечення оптимальної стратегії управлін-
ня;

— оцінювання результативності підприємства з ме-
тою визначення його привабливості як потенційного
об'єкта інвестування;

— оцінювання результативності підприємства на
макрорівні з боку держави.

Значного поширення набули чотири концепції ана-
лізу результативності діяльності і розвитку компаній [4],
вибір здійснюється в залежності від мети використан-
ня, відповідно застосовуються різна інформаційна база
та показники, які аналізуються:

1) ринкова (визначається результативність показ-
никами конкурентоспроможності й ринкової вар-
тості);

2) фінансова (аналізуються показники прибутко-
вості, економічної доданої вартості);

3) витратна (результативність виражається у показ-
никах собівартості, а також коефіцієнтах економіч-
ності);

4) неекономічна (нефінансова) (результативність
відображається показниками задоволеності клієнтів,
інноваційністю діяльності).

Незважаючи на значну кількість методик та кон-
цепцій задля оцінки результативності діяльності під-
приємства все ж слід обирати таку систему показників,
яка підходить для конкретного підприємства із враху-
ванням особливостей його діяльності.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеної роботи, слід вказати на

важливість понять результативність та ефективність
діяльності підприємства для забезпечення стійкого та
направленого на довгострокову перспективу розвит-
ку підприємства. Доцільність урахування можливос-
тей мультиплікативного впливу різних результатів
функціонування і розвитку підприємства, а також у
сучасних економічних умовах, у період загострення
економічної та фінансової кризи у нашій державі
особливо серйозно слід використовувати узагальню-
ючий підхід до визначення результативності на основі
впровадження системи збалансованих показників
оцінки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Незважаючи на активний розвиток управлінського

обліку, у кожному конкретному випадку підприємства
починають розробляти систему бухгалтерської управ-
лінської звітності самостійно практично "з нуля", що ви-
магає залучення великих коштів із обороту. Проте при
побудові системи показників бухгалтерської управлінсь-
кої звітності доцільніше йти від теорії до практики, тільки
так можна досягти високої якості інформації управлінсь-
кої звітності та більшої ефективності від впровадження
системи управлінського обліку.
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КЛАСИФІКАЦІЯ РАХУНКІВ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ
УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ
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CLASSIFICATION OF ACCOUNTS IN ORDER TO CREATE MANAGEMENT REPORTS
IN THE CONDITIONS OF COMPUTERIZED ACCOUNTING

Рівень інформатизації суспільства вимагає переосмислення більшості базових концептів

теорії та методології прикладних наук, якою є і бухгалтерський облік. У статті досліджено особ-

ливості побудови системи рахунків бухгалтерського управлінського обліку за умов викорис-

танні інформаційно-комп'ютерних технологій в обліку, розглянуто варіант побудови класифі-

кації об'єктів у системі рахунків у вигляді моделі REA, запропонованої В. Маккарті. Розкрито

вимоги до розробки програмного забезпечення з бухгалтерського управлінського обліку, що

сприяють зручному налаштуванню програмних продуктів до особливостей діяльності підприє-

мства, економії коштів на подальше обслуговування такої програми. Наведено недоліки роз-

робки такого програмного забезпечення та його переваги при використанні у процесі форму-

вання та надання інформації у звітності. Запропоновано та описано можливість використання

розширеної кількості параметрів рахунків, що сприяє росту інформаційної ємності управлінсь-

кого обліку та здатності більш повного відображення інформації про факти господарського

життя.

The development of information society requires rethinking most basic concepts of the theory and

methodology of applied sciences, like accounting. Features of the system of accounts in managerial

accounting in conditions of computer information systems have been discussed. Variant of

classification of accounts using REA-modeling, proposed by V. McCarthy, has been reviewed.

Requirements for the software development of financial and managerial accounting have been

revealed, it helps to easy customization of software products with the features of the company, cost

savings on subsequent maintenance of the program. Disadvantages and benefits of the development

of the software have been displayed. Usage of an extended number of an accounts that promotes

the growth of the information capacity of management accounting and the ability to better display

information about the facts of economic life has been described.

Ключові слова: управлінська звітність, рахунки, бухгалтерський облік, класифікація рахунків, програмне
забезпечення з бухгалтерського обліку.

Key words: management reporting, accounts, accounting, classification of accounts, accounting software.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми теорії та практики формування управлі-
нської звітності в умовах застосування інформаційних
технологій розглядають В.В. Євдокимов [2], В.О. Осмят-
ченко, М.М. Матюха [5], Івахненков С.В. [3, 4]. Питан-
ням удосконалення терміностистеми рахунків бухгал-
терського обліку присвячені праці Л.В. Чижевської [6,
7]. В наукових роботах пропонуються різні модифікації
класифікації рахунків бухгалтерського обліку підприє-
мства з метою формування бухгалтерської звітної інфор-
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мації, проте наявні розробки майже не враховують особ-
ливості функціонуванні систем бухгалтерського обліку
в умовах інформаційно-комп'ютерних технологій.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМ
Можна стверджувати, що управлінська звітність вто-

ринна по відношенню до організації бухгалтерського
аналітичного обліку, до рівнів деталізації активів, зобо-
в'язань, власного капіталу, доходів і витрат при складанні
бюджетів і обмежена можливостями автоматизованої
системи. Проте завдання, що ставляться перед управлі-
нською звітністю, вимагають індивідуального підходу до
групування інформації та представлення у звітності, що
залишається недостатньо дослідженою проблемою,
особливо в умовах комп'ютерного ведення обліку.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є розкриття особливостей побудови

класифікації рахунків в умовах комп'ютерного ведення
бухгалтерського управлінського обліку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Рахунки є елементами інформаційної підсистеми
бухгалтерського обліку, сукупність яких формує модель
підприємства у бухгалтерського обліку. Модель систе-
ми рахунків визначає порядок побудови та інтерпретації
всієї сукупності синтетичних і аналітичних рахунків, що
застосовуються користувачем і оброблюються програ-
мою.

На відміну від управлінського обліку, у фінансовому
обліку об'єктом вивчення, в першу чергу, є вартісна оці-
нка об'єкта і зміни його вартості, тому для формування
вартісної моделі достатньо використовувати простий
поділ загальних понять на їх складові (як це і відбуваєть-
ся). Такий підхід передбачає тільки розкриття обсягу
відомого поняття, що реалізується шляхом перерахуван-
ня всіх підвидів об'єкту, тобто менших за обсягом по-
нять, які входять до складу діленого поняття. Такий
підхід є обмеженим, оскільки просте перерахування
видів понять, що входять до складу загального поняття
не дає можливості встановити істинні зв'язки до-
сліджуваного об'єкта, не дозволяє орієнтуватися в їх
різноманітті та взаємозв'язках, що важливо реалізувати
в управлінській звітності. Наприклад, використовуючи
класифікацію аналітичних рахунків до субрахунку 24
"Брак у виробництві" за видами продукції, неможливо
побачити зв'язок між наявністю браку, його причинами,
місцем виникнення (на якій стадії, в якому цеху) на ви-
робництві. А розподіл розрахунків з покупцями та за-
мовниками за ознакою місяця реєстрації (вітчизняні, іно-
земні), за організаційними особливостями (ПФГ), та за
видами використання коштів (гарантійне забезпечення)
є поєднанням несумісних елементів, тому субрахунок 36
у агрегованому вигляді не може бути інформативним та
адекватним через невиконання принципу науковості при
побудові класифікації. Отже, як видно, інформаційні
можливості бухгалтерського обліку, якщо такий облік
спирається лише на концепціях та правилах фінансово-
го обліку, обмежені.

Для того, щоб ефективно управляти господарською
діяльність, тобто здійснювати на неї вплив, необхідно во-
лодіти інформацією про її структуру, складові елементи
та їх природу, закономірності їх існування. Така інфор-

мація кодується на рахунках управлінського обліку. Кла-
сифікація рахунків в управлінському обліку не повинна
обмежуватися економічним змістом, структурою і при-
значенням рахунків, визначенням балансових та поза-
балансових рахунків. Необхідно розглядати мно-
жинність можливих ознак класифікацій і наукового
пізнання системи рахунків. Чим більше число різних кла-
сифікаційних ознак береться до уваги, тим більше різно-
бічними є дані про досліджуваний об'єкт та тим більш
адресною та інформативною буде звітність. Через роз-
маїття економічного змісту фактів господарського жит-
тя (далі — ФГЖ) випливає необхідність формалізова-
ного опису відповідних властивостей рахунків, форму-
вання довідника рахунків і опис у ньому їх властивостей,
що визначають алгоритмічні та технологічні особливості
їх обробки.

Побудова бухгалтерського обліку на основі ком-
п'ютерних технологій дозволяє використовувати концеп-
туально новий підхід до структурного моделювання гос-
подарських процесів в обліковій системі. Це пов'язано
із тим, що інформація про ФГЖ може бути представле-
на в довільній формі та в розрізі різних характеристик
(кожна окрема характеристика заноситься у свою влас-
ну індивідуальну "комірку" бази даних програми) і та-
ким же чином у будь-якій формі може бути отримана з
неї. Тобто вихідна інформація залежить від того, який
порядок формування даних передбачено програмним
забезпеченням (тобто, яким чином відповідні дані з бази
даних програми групуються, які операції (розрахунки)
над ними здійснюються (перелік таких операцій, мож-
ливості їх зміни має бути передбачений програмним за-
безпеченням) тощо. Метод подвійного запису в таких
умовах стає лише одним із багатьох способів групуван-
ня даних.

Відповідно, спочатку будуються концептуальні та
логічні моделі бізнес-процесів, які можуть бути достат-
ньо різноманітними, а лише потім для них розробляють-
ся математичні моделі облікових змінних величин та по-
рядку формування їх значень (рахунки, субрахунки, ана-
літичні рахунки та перелік проведень) [3, с. 12]. Такий
підхід обгрунтовується тим, що подвійний запис штучно
пов'язаний із журналами та обліковими книгами через
простоту використання в умовах ручної обробки даних.
Для реалізації цієї процедури необхідні класифікатори
— документи, за допомогою яких здійснюється форма-
лізований опис інформації, що містить найменування
об'єктів, найменування класифікаційних угруповань і їх
кодові позначення.

Американські дослідники у сфері моделювання бух-
галтерського обліку дійшли висновку, що категорійний
апарат сучасних облікових моделей формувався почи-
наючи з 70-х років минулого сторіччя і вершиною роз-
витку такого процесу стала REA-модель. REA представ-
ляє систему бухгалтерського обліку в якості віртуально-
го реального бізнесу. Іншими словами, вона створює
віртуальні об'єкти, які безпосередньо представляють ре-
альні-бізнес-об'єкти. З точки зору програмування, REA
є онтологією. Реальні об'єкти, що включаються в модель
REA — це 1) товари, послуги або гроші, тобто ресурси;
2) господарські операції або угоди (події), які вплива-
ють на ресурси, тобто події 3) люди або інші представ-
ники (компаній і т.д.), тобто агенти (рис. 1).

Економічними ресурсами є об'єкти, що мають цін-
ність через свою обмеженість у природі, володіють ко-
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рисністю та підконтрольні підприємству. Економічні аген-
ти тут — особи, що беруть участь в економічних подіях
підприємства, або відповідальні за тих, хто бере участь.
Подіями вважається різновид феноменів, що відобража-
ють зміни економічних ресурсів у результаті виробницт-
ва, обміну, споживання та розподілу [8, с. 562—563].

В основі лежить уявлення про те, що систему необх-
ідно проектувати як сукупність взаємодіючих один з од-
ним об'єктів, розглядаючи кожен об'єкт як екземпляр
певного класу, причому класи утворюють ієрархію. Об-
'єкти, як абстракції реального світу, являють собою ок-
ремі пов'язані інформаційні одиниці [1]. Класифікуючи
об'єкти по групах спільних абстракцій (наприклад, вне-
ски до статутного капіталу готівкою на противагу таким
внескам основними засобами), можливо чітко розділи-
ти загальні та унікальні властивості різних об'єктів, що
дозволяє справлятися з властивою їм складністю.

При розробці класифікаторів необхідно передбачи-
ти їх гнучкість — здатність включення нових ознак для
класифікації без руйнування структури класифікатора.
Важливою характеристикою є ємність класифікатора —
найбільша кількість класифікаційних угруповань, що до-
пускається в даній класифікації. Теоретично він може
бути практично необмеженим, однак працювати із занад-
то складно структурованим класифікатором буде не-
зручно. Наприклад, існує більше 20 ознак класифікації
витрат, однак використовувати всі 20 ознак у реальній
практичній ситуації навряд чи доцільно. Вибір необхід-
ної глибини класифікації та структури коду залежить від
характеру об'єктів класифікації і характеру завдань, для
вирішення яких призначений класифікатор.

Найбільш складними питаннями, які доводиться ви-
рішувати при розробці класифікатора, є вибір методів
класифікації та кодування і вибір системи ознак класи-
фікації. Основою класифікатора є найбільш істотні оз-
наки класифікації, що відповідають характеру вирішу-
ваних за допомогою класифікатора завдань (вид про-
дукції, найменування філії або структурного підрозділу
тощо). При цьому дані ознаки можуть бути або су-
підрядними, або несупідрядними. При супідрядних оз-
наках класифікації та стабільному комплексі завдань,
для вирішення яких призначений класифікатор, доціль-
но використовувати ієрархічний метод класифікації, який
являє собою послідовний поділ безлічі об'єктів на
підлеглі класифікаційні групи. При несупідрядних озна-
ках класифікації і при великій динамічності вирішуваних
завдань доцільно використовувати фасетний метод кла-
сифікації.

Для повної формалізації інформації недостатньо
тільки розробленої класифікації. Для цього в рамках
інформаційного забезпечення реалізується процедура
кодування — присвоєння умовних позначень об'єктам і
класифікаційними групами по відповідній системі коду-
вання. Кодування реалізує переклад інформації, вира-

женої однією системою знаків, в іншу систему, тобто пе-
реклад записів на природній мові в записи за допомо-
гою кодів.

Через розмаїття економічного змісту об'єктів, що
враховуються на різних синтетичних рахунках випливає
необхідність формалізованого опису відповідних влас-
тивостей рахунків. Центральним елементом налаштуван-
ня програмного забезпечення з бухгалтерського управ-
лінського обліку є формування довідника рахунків і опис
у ньому їх властивостей, що визначають алгоритмічні та
технологічні особливості їх обробки.

У тій чи іншій формі в довіднику рахунків для кож-
ного рахунку (субрахунку) можуть задаватися:

— код і найменування;
— тип рахунку по відношенню до кожної із форм

звітності;
— порядок розрахунку показника звітності;
— порядок обчислення аналітичних показників;
— склад пов'язаних з рахунком об'єктів аналітично-

го обліку;
— складу додаткової інформації, необхідної для ви-

конання специфічних розрахунків (облік в натурально-
му вираженні, відображення операцій в іноземній валюті,
нормативна інформація і т.д.);

— зв'язок рахунків з формами вихідної інформації.
Наочним прикладом необхідності використання мно-

жинних систем аналітичних рахунків на одному синте-
тичному рахунку є облік витрат на виробництво, при яко-
му останні слід класифікувати, з одного боку, в розрізі
видів продукції, що випускається, а з іншого — по місцях
виникнення витрат.

На жаль, концепція множинних аналітичних рахунків,
відкритих до одного синтетичного рахунку, не знайшла
поки широкого застосування при створенні програмно-
го забезпечення з бухгалтерського обліку (далі —
ПЗБО). Тобто при створені ПЗБО необхідно передбачити
використання різних "тегів" у категоріях, а одному син-
тетичному рахунку доцільно передбачити відповідність
різним типам аналітичних рахунків, що дозволить полег-
шити завдання глибини деталізації обліку без ускладнен-
ня ієрархічних відносин між рахунками. Крім того, це
сприятиме зручному використанню отриманої інфор-
мації в різних розрізах, необхідним користувачам.

Як правило, у записі масиву господарських операцій,
крім пари рахунків і суми, включається безліч додатко-
вих параметрів: дата здійснення операції, коментар, но-
мер документа і додаткові аналітичні ознаки: код су-
б'єкта операції (юридичної або фізичної особи), коди
підрозділів, договорів, номенклатурних об'єктів і статей
витрат, код валюти, сума у валюті, декілька шифрів ана-
літики, коди матеріальних цінностей, їх одиниці виміру
та кількісні характеристики, ПІБ відповідальних осіб, і
т.ін. Даний набір може відрізнятися в різних системах.
Такі бухгалтерські проведення доцільно вважати "роз-
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Рис. 1 Об'єкти REA-моделі та відносини між ними
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ширеними" проведеннями. У складі запису слід виділи-
ти основні, класифікаційні та ідентифікаційні групи рек-
візитів, що складають все "розширене" проведення.

До основних реквізитів відносяться дебетовані та
кредитовані синтетичні рахунки і кількісні характерис-
тики ФГЖ. Під якими розуміється сукупність числових
значень, що характеризують кількісну сторону ФГЖ
(сума, кількість). Під класифікаційними реквізитами ро-
зуміються використовувані в подальших розрахунках
аналітичні рахунки або інші ознаки, що певним чином
групують ФГЖ. Під ідентифікаційними реквізитами ро-
зуміються поля запису, які не є використовують для гру-
пування даних, але використовуються для неформаль-
ної ідентифікації змісту запису, надають певну розши-
рену інформацію, корисну для прийняття рішень.

Чим більше інформації закладено у реквізити ФГЖ,
тим більше "свободи" у побудові різних форм вихідної
звітності. Модель управлінської звітності, що пропо-
нується у дослідженні, припускає, що масив ФГЖ збер-
ігається не у вигляді проведень на основі подвійного за-
пису, а як спеціальним чином закодована інформація про
подію. Групування такої інформації може здійснювати-
ся як за традиційними правилами (подвійного запису та
з використанням інших загально прийнятих елементів
методу бухгалтерського обліку), так і довільно, за вимо-
гою користувача інформації для забезпечення макси-
мальної інформативності управлінської звітності. Так,
сам запис про подію не включає безпосередньо відомо-
стей про рахунки бухгалтерського обліку, але визначає
її тип і зберігає допоміжну інформацію та характеристи-
ки, необхідні для задоволення інформаційних запитів
користувачів. Кожен запис може передбачати одну чи
декілька проведень, або не передбачати їх взагалі, але
нести цінну інформацію для управління.

Такий підхід дозволяє з легкістю здійснювати ви-
правлення помилок, оскільки при використанні записів
про ФГЖ, в які не закладено бухгалтерське проведення
(така процедура тут залишається лише способом інтер-
претації даних), то при виправленні помилки, всі проце-
дури над такими даними будуть проводитись вже вихо-
дячи із нової інформації. Проте якщо одиницею збері-
гання інформації є бухгалтерське проведення, то вип-
равлення помилки в такому проведенні вимагало б вип-
равлення помилок у всіх інших розрахунках, у яких зад-
іяне таке проведення. А всі дії з проведенням необхідно
було б виконати повторно і повністю повторити весь лан-
цюжок розрахунків. Наприклад, певна сума замість того,
щоб бути відображеною як використання прибутку, була
віднесена на загальногосподарські витрати, а потім
включена до собівартості. У цьому випадку розрахова-
на собівартість виявляється неправильною, а слідом за
нею неправильним виявиться розрахунок прибутку та по-
даткових платежів. У випадку ж використання записів
про ФГЖ, які лише передбачають проведення, останні
будуть автоматично переформовані на підставі своїх виз-
начень при зміні лише одного помилкового запису.

Однак поряд з незаперечними достоїнствами такої
моделі методів ведення обліку та формування звітності,
вона має і ряд недоліків:

1. Відносно високі вимоги до системних ресурсів
комп'ютера через необхідність виконання великого об-
сягу обчислень при виконанні правил побудови звітності.

2. Величезний обсяг роботи із формалізації складу
застосовуваних підприємством ФГЖ і правил їх інтерп-

ретації, обчислення та відображення на рахунках та у
звітності перед впровадженням ПЗ в експлуатацію.

3. Надзвичайно високі вимоги до професійності осіб,
що беруть учать у розробці моделей та самого програм-
ного забезпечення.

4. Висока вартість програми, що зумовлено складн-
істю її розробки та впровадження у практику індиві-
дуального підприємства, необхідність пристосування ПЗ
до існуючих автоматизованих систем управління проце-
сами, якщо вони вже використовуються на підприємстві.

Перший недолік критичний лише у разі величезних
обсягів інформації, що зберігаються та які підлягають
обчисленню одночасно. Однак сучасні ПК володіють до-
статнім рівнем обчислювальної потужності, тому при ви-
користанні грамотно розробленого ПЗ така проблема
навіть при великому обсязі оброблюваних даних не при-
зведе до певних шкідливих для підприємства наслідків.

При побудові моделі всієї сукупності можливих ФГЖ
не обов'язково виконувати попередню формалізацію
правил відображення операцій у вигляді проведень і ал-
горитмів групування інформації. При розробці ПЗ необ-
хідно ставити вимогу, реалізація якої дозволить корис-
тувачу самостійно додавати до довідника нові ФГЖ, а
також нові операції, що можуть бути застосовані до них,
а також нові формати звітності. Проте необхідно пам'я-
тати, що швидше за все, у складних випадках необхідні
додаткові послуги програміста. Отже, кореспонденція
рахунків і комбінація аналітичних ознак може бути вве-
дена "постфактум", в міру необхідності при відображенні
тієї чи іншої господарської операції. Наприклад, для
того, щоб програма могла автоматично перераховувати
суми у проведеннях по списанню собівартості відпуще-
них у виробництво матеріалів при надходженні нових
партій, повинні бути вказані відповідні розрахункові
формули. При цьому вони повинні бути складені таким
чином, щоб такий перерахунок стосувався лише поточ-
ного звітного періоду.

Зафіксувати всі подібні правила в базі знань про-
грамного продукту, адресованого різним категоріям спо-
живачів, неможливо через значні відмінності у специфіці
процесу функціонування різних організацій, а також че-
рез постійні зміни в правилах ведення обліку, динамізм
інформаційних запитів. Тому подібне налаштування ко-
ристувачу доцільно виконувати самостійно, на основі
можливостей, що передбачені у ПЗ.

Отже, після побудови моделі системи підприємства,
будується модель взаємодії елементів такої системи, тоб-
то яким чином записи будуть взаємоув'язуватись та об-
числюватись у показники інформаційних повідомлень та
звітності.

Крім базових моделей аналітичного обліку, в інстру-
ментальних програмних системах часто використовують-
ся також і додаткові засоби організації аналітичного об-
ліку, призначених для автоматизації тих чи інших розра-
хунків. Найбільш типовим таким механізмом є апарат па-
раметрів рахунків. Під параметрами рахунків в інстру-
ментальних системах обліку розуміється деякий набір
ознак, які користувач може зіставити тому чи іншому
рахунку в залежності від економічної природи обліко-
вуються на ньому об'єктів.

Найчастіше параметри рахунків використовуються
для зазначення певних нормативних даних, необхідних
для організації спеціальних розрахунків. Так, наприклад,
для виконання розрахунків по нарахуванню зносу основ-
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них засобів для аналітичних об'єктів на рахунку "Основні
засоби" може бути відкритий параметр, який зберігає
норму амортизації, відповідну конкретному інвентарно-
му об'єкту. Для субрахунків рахунку "Розрахунки за по-
датками" параметри можуть використовуватися для збе-
рігання поточних податкових ставок. Параметри рахунків
можуть застосовуватися і для інших цілей. Наприклад,
для аналітичних об'єктів рахунка "Товари", під якими заз-
вичай розуміються види товарів, в параметрах можуть
зберігатися поточні залишки в натуральному вираженні,
відпускні ціни, а також таку не бухгалтерську інформа-
цію як середній рівень попиту на товар на ринку, рівень
попиту в окремому магазині (інформація корисна разом
з урахуванням інформації про інфраструктурні особли-
вості магазину) тощо.

У кожного аналітичного рахунку може бути практич-
но довільне число параметрів, в яких може зберігатися
числова і текстова інформація. Крім того, передбачаєть-
ся можливість відкрити нові типи параметрів і встанов-
лювати їх значення для конкретних об'єктів аналітично-
го обліку. Проте використання значень параметрів при
здійсненні розрахунків можливе тільки при написанні
відповідної програми на вбудованій мові системи.

Таким чином, апарат параметрів рахунків надає мож-
ливість гнучко управляти накопиченням найрізноманітні-
шої інформації, необхідної для цілей аналітичного обліку.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Основним фактором, що впливає на формування
технологій управління, організацію системи контролю,
побудову комп'ютерної інформаційної моделі є рівень
формалізації ФГЖ, що передбачає побудову класифі-
кації рахунків та визначення взаємозв'язків між такими
рахунками, оскільки жодну технологію управління та
обліку не можна сформувати без опису подій, що відбу-
ваються на підприємстві, без формування їх структури
та побудови відповідної системи понять. Можливість
ідентифікації та введення даних в інформаційну систе-
му про якнайбільшу можливу кількість подій з можливі-
стю їх сортування за певними ознаками дозволить фор-
мувати управлінські звіти автоматично, по будь-якому
запиту та в будь-який момент часу, що суттєво позначить-
ся на якості інформації, що генерується інформаційною
системою, та на ефективності управління, за умови дос-
татньої компетенції суб'єктів прийняття рішень.
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На сучасному етапі розвитку якісні зміни в країнах
з ринковою економікою свідчать про зростання ролі та
значення факторів і джерел, що визначають характер
процесів економічного розвитку. Грошові відношення
при ринковій економіці стають обов'язковим елементом
економічного базису, а фінансові ресурси виступають
в якості необхідного фактору розвитку та розширення
виробництва.

Тенденції останніх років продемонстрували, що
значну роль у залученні фінансових ресурсів став відгра-
вати ринок короткострокових капіталів — грошовий
ринок. Значний внесок у розвиток та становлення гро-
шового ринку на відповідному рівні був зроблений саме
євродоларовим сегментом відповідного ринку, що
підтверджує актуальність дослідження цієї частини рин-
ку грошей та його зв'язок з сучасними реаліями.

Західні вченні у своїх працях приділяють достатньо
уваги саме дослідженню початкової бази формування
цього сегментну грошового ринку та еволюцію розвит-
ку його інструментарію. Також немало уваги було при-
свячено аналізу впливу Федеральної резервної систе-
ми і законодавчої системи на регулювання поширення
та розповсюдження євродоларових активів. Відповід-
но проводились оцінки їх значущості і розміру, але про-
блема полягає в тому, що ці тенденції є достатньо за-
старілими [4, 5, 6, 7, 9].
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Метою роботи є виявлення основних напрямів роз-
витку ринку євродоларів,оцінювання його розміру та
значимості для сучасної економіки.

На цей час виділяють такі підходи до визначення
фінансових ресурсів [1, c. 548]:

— фінансові ресурси — це нагромаджені доходи,
що призначені для розподілу на конкретні потреби;

— фінансові ресурси на макрорівні — це грошові
фонди, які створюються в процесі розподілу та викори-
стання ВВП за певний період часу;

— фінансові ресурси — це кошти, якими володіють
міністерства, держава, підприємства, установи та фі-
зичні особи.

Відповідно фінансовий ринок — це ринок, на яко-
му купується та продається такий особливий товар, як
гроші (фінансові ресурси). Фінансові ресурси поступа-
ють на фінансовий ринок у різних формах та на різний
термін для забезпечення попиту на ті чи інші фінанси. В
залежності від часу функціонування фінансових ре-
сурсів фінансовий ринок поділяється на ринок грошей
та капіталів [1].

Ринок грошей, у свою чергу, є частиною ринку
фінансових активів, для якого характерно використан-
ня короткострокових позик і кредитування з терміном
погашення до одного року. Ринок капіталів — це части-
на фінансового ринку, на якому представлені фінансові
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інструменти, термін обігу яких перевищує один рік.
Відповідно як ринок фінансових деривативів, так і євро-
доларовий ринок присутній як на грошовому, так і на
ринку капіталів.

Проте загальні тенденції останні років демонстру-
ють зростаючу роль саме грошового ринку, оскільки
більша частина євродоларового ринку сконцентрувала-
ся саме на ринку короткострокових капіталів (навіть
євродоларові ф'ючерси, які мають термін більше року,
можна віднести до ринку грошей, оскільки ці контракти
вкладаються відносно трьохмісячних кредитів).

Євродолари — це депозити в доларах США, що
знаходяться в закордонних банках чи філіях амери-
канських банків. За рахунок розміщення за межами
США, євродолари не потрапляють під регулювання
Федеральних Резервів [10]. Спочатку ці активи назива-
лися "доларами європейських банків", але потім їх на-
зву змінили на "євродолари" [5].

Тим не менш, з кінця 1981 р. нерезиденти можуть
вести бізнес на території США незалежно від амери-
канського банківського регулювання за допомогою
Міжнародних банківських послуг (International Banking
Facilities, IBFs) [6, c. 48].

Треба відзначити, що до середини 20 сторіччя обіг
доларів за межами США був мінімальним. Але після
Другої світової війни поступово кількість доларів США
за межами Сполучених Штатів почала зростати. До ос-
новних причин, що спричинили цей феномен, відносять
[6]:

— значне вливання американського капіталу у краї-
ни Європи відповідно до плану Маршала;

— США стали найбільшим споживчім ринком, че-
рез це для забезпечення імпорту значні кошти вивози-
лись з країни;

— СРСР мав великі рахунки у банках США, але з
початком Холодної Війни задля запобігання замороз-
ки рахунків Радянський Союз перевів ці кошти до бри-
танських банків. Так, 28 лютого була перша транзакція
у 800 тис. дол. США, що і створило основу для утворен-
ня євродоларів [2, c. 266—267].

Пізніше відповідний феномен відбувся і з грошови-
ми одиницями інших провідних країн (Японії, Швейцарії,
Британії, Франції та Німеччини), побудувавши таким
чином ринок євровалют [3, c. 138—146].

Найбільша частина євродола-
рового ринку належить строковим
депозитам із фіксованою ставкою.
Терміни погашення можуть бути
різноманітними: від одного дня до
декількох років (найпоширеніші від
одного тижня до 6 місяців). Більша
частина євродоларових депозитів
знаходиться на міжбанківському
ринку. Фактично вони нічим не
відрізняються від звичайних дола-
рових депозитів (різниця лише по-
ходження).

Іншою частиною євродоларово-
го ринку є депозитарні сертифіка-
ти. Фактично це є депозитарні сер-
тифікати на рахунки, що розташо-
вані за межами США чи ті, що зна-

ходяться в IBF. Цей інструмент було введено 1966 р. і
він широко розвивався до початку 90-х рр. [4].

Інколи банки випускають євродоларові депозитні
сертифікати у розмірі від 250 тис. дол. США до 5000
тис. дол. США для того щоб "наповнити" фондовий ри-
нок. Також випускаються так звані "Транш"-сертифіка-
ти, що направлені на задоволення потреб інвесторів, які
використовують менші інструменти за розміром (випус-
каються на значну суму, але порціями).

У кінці 70-х рр. з'явилися нові інструменти євродоларо-
вого ринку: депозитарні сертифікати та векселі із плаваю-
чою відсотковою ставкою. Головною їх метою є захист як
кредитора, так і позичальника від ризику зміни відсоткової
ставки. Фактично купон за цими активами змінюється кожні
три чи шість місяців відносно ставки LIBOR.

У середині 80-х рр. почав розповсюджуватися но-
вий інструмент цього сегменту ринку Note Issuance
Facilities (NIFs). Цей актив є середньостроковою уго-
дою, як правило на п'ять-сім років, між позичальником
і банк-гарантом, особливістю якого є те, що позичаль-
ник може видавати короткостроковий (від трьох до
шести місяців) цінний папір від свого імені, відомий як
євронота. Відповідно до угоди банк-гарант зобов'я-
зується або викупити усі векселі, що не може продати
позичальник, чи надати резервний кредит з заданим
спредом відносно базисної ставки (наприклад LIBOR)
[6, c. 48—49].

Євродоларові ф'ючерси — це інструмент, який ос-
нований на відповідних депозитах. Вони фіксують по-
передньо ставку для компаній та банків на гроші, які
вони мають намір позичити в майбутньому. Різниця між
фіксованою ставкою та відповідною ставкою за депо-
зитом і є премією за цим активом.

Фактично спектр інструментів, що використовує
ринок євродоларів є складовою інструментів грошово-
го ринку, але їх особливістю є базування на депозитах
у доларах, що знаходяться за межами регулювання
ФРС. Також існує специфічний актив як Note Issuance
Facilities (NIFs), який поєднує характеристики як грошо-
вого ринку, так і ринку капіталів.

Дослідити розмір цього сегменту грошового ринку
вкрай важко визначити, оскільки він не несе відповідаль-
ності перед будь-якою державною установою. Проте
дослідження J.P. Morgan & Co. показує, що в 1985 р.

Рис. 1. Динаміка депозитів філій банків США, млн дол. США

Джерело: [9, 11].
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ринок євровалют повинен був
мати розмір 1,668 мільярдів дол.
США, 75%, з яких повинні бути
євродоларами. В 1988 р. ринок
зріз до 4,561 мільярдів дол.
США, з яких 3,056 мільярдів дол.
США припадало на євродолар.
Дослідження 1997 р. демонст-
рує, що приблизно 90% міжна-
родних позик робилися на ринку
євровалют [6, c. 49; 39].

Стан будь-якого економічно-
го ринку можна визначити вивча-
ючи динаміку його розвитку та
його насиченість. Одною з спе-
цифічних рис євродоларового
ринку є обмеженість інформації
про розмір та зміну цього ринку.
Відсутність інформації виступає
негативним фактором для прове-
дення дослідження євродоларо-
вого ринку. Тому повна оцінка
розміру євродоларового ринку стає достатньо важкою
задачею. Повній оцінці розміру євродоларового ринку
заважає і те, що статистичні данні за фінансовою діяль-
ністю досить часто відносяться до різних його сегментів
і відділити один від одного інколи майже не можливо.

Хоча на практиці відомі лише декілька випадків оцін-
ки розміру євродоларового ринку, проте спроба про-
ведення дослідження розміру та динаміки розвитку
євродоларового ринку, що є предметом даної роботи,
може продемонструвати цікаві результати.

Системний підхід щодо дослідження євродоларо-
вого ринку зумовлює при вивченні цілого встановити
його структурні компоненти, тобто, в нашому випадку,
визначити відносно самостійні сегменти євродоларово-
го ринку, що утворюють його структуру.

Розглядаючи євродоларовий ринок як сукупність
взаємопов'язаних компонентів, при формуванні струк-
тури євродоларового ринку можна поділити на три його
частини:

— євродолари, що видані за територією США філія-
ми банків США;

— євродолари, що видані за територією США бан-
ками, які не є США;

— євродолари, що видані не резидентам США на її
території.

Статистична інформація про стан і динаміку наве-
дених сегментів євродоларового ринку, на жаль, дає
можливість лише дослідити статистичні данні, що пов'я-
зані з таким сегментом євродоларового ринку, який
характеризується депозитами в доларах, що надала
банківська система США в інших країнах. Вивчення ста-
тистичних даних Міжнародного Банку Розрахунків доз-
воляє достатньо точно оцінити розмір тієї структурної
частини євродоларового ринку, що створюється за ра-
хунок філій банків США.

Динаміка та стан обсягів депозитів у доларах США
по філіям банків Сполучених Штатів, залучених за її те-
риторією надана на рисунку 1.

Як видно з рисунка 1, зміну обсягів депозитів мож-
на поділити на чотири періоди:

— перший період (з 1988 р. до середини 1996 р.) —
це період становлення євродоларового ринку, коли об-
сяги депозитів майже не змінюються;

— другий період (з середини 1996 р. до 2004 р.) —
період розвитку євродоларового ринку, коли спостері-
гається систематичне розширення обсягів депозитів за
рахунок зростання довіри до євродоларового ринку.
Навіть у кризові роки на початку ХХI століття цей ринок
демонстрував значне збільшення;

— третій період (з 2005 р. до 2008 р.) — період роз-
квіту євродоларового ринку, коли спостерігаються
значні темпи зростання обсягів депозитів;

— четвертий період (з 2008 р. по теперішній час) —
період насичення євродоларового ринку. Слід відзна-
чити, що насичення сегменту євродоларового ринку, що
аналізується, не є стабільним.

Так, у 2008 р. спостерігається зменшення обсягів де-
позитів, що пов'язане зі впливом світової фінансової кри-
зи на цей ринок. Розширення обсягів депозитів за період
2009—2010 рр. можна пояснити фінансовою політикою
США щодо виходу з кризи за рахунок доларової емісії.
Зменшення обсягів депозитів за період 2011—2013 рр.
пов'язане як з другою хвилею кризи, так і дією нових чин-
ників — падінням довіри до євродоларового ринку через
спекулятивні махінації ставки LIBOR та виходом на світо-
ву фінансову арену грошової одиниці Китаю — юаню.

Так, згідно з принципами системного підходу, тен-
денцію зміни суттєвої складової цілого можна (з долею
умовності) перенести на зміну цілого. Тобто визначену
тенденцію зміни обсягів депозитів в доларах США по
філіям банків США, залучених за їх територією, можна
перенести на зміну євродоларового ринку в цілому.

Визначена тенденція зміни розміру євродоларово-
го ринку підтверджується тенденцією зміни кількості
середньоденних операцій на ринку євродоларових ф'ю-
черсів (рис. 2).

Як видно з рисунка 2, збільшення кількості операцій
привело до збільшення обсягу євродоларового ринку.

Оцінка розміру євродоларового ринку проведена на
підставі таких чинників [5. c. 49, 39]:

Рис. 2. Середньоденний обсяг євродоларових операцій

Джерело: [8].
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— обсяги депозитів в дол. США по філіям банків
США, залучених за їх територією в 1988 р. складали
майже 500 мільярдів дол. США;

— збільшення обсягів депозитів в доларах США
по філіям банків США, залучених за їх територією у
2013 р. по відношенню до 1988 р. зросло приблизно в
6 разів;

— дослідження J.P. Morgan & Co. демонструє, що в
1988 р. розмір євродоларового ринку був 3,056 мі-
льярдів дол. США;

— динаміка євродоларового ринку корелює з ди-
намікою обсягів депозитів у доларах США по філіям
банків Сполучених Штатів, залучених за їх терито-
рією.

Як результат — розмір євродоларового ринку на
сьогодні можна оцінити приблизно в 18 трильйонів дол.
США.

Також однією з особливостей євродоларового
ринку є те, що контролювати його достатньо важко,
тому з часів його появи Федеральна Резервна Систе-
ма (ФРС) США постійно підвищує контроль над відпо-
відними активами. Задля цього було прийнято декіль-
ка законопроектів, що об'єднані так звані Правила Д,
К і М [6]. Головна суть цих правил полягає у резерву-
ванні операцій з закордонними філіями чи банками-
партнерами банків та корпорацій, що підпорядкову-
ються ФРС.

Так проаналізуємо взаємозв'язок між ставкою
ФРС та LIBOR o/n, що відповідають за однакові за
суттю операції на ринку США та ринку євродоларів
(рис. 3).

Як видно з рисунка 3, динаміка цих показників
майже співпадає, а з точкової діаграми (рис. 4, де
по ОY знаходиться ставка LIBOR o/n, а по ОX —
ставка ФРС), видно, що зв'язок може мати лінійну
залежність.

Розробимо модель лінійної кореляції між
двома змінними за методом найменших квад-
ратів.

Ідентифікуємо змінні моделі:
Y — LIBOR o/n;
Х — вантажообіг, грн.;
u — ФРС 2.
Специфікуємо модель у лінійній формі, тоб-

то:

теоретична модель (1):
Y = a

0
 + a

1
X + u (1)

розрахункова модель (2):
Y
∧

= a
∧

0
+ a

∧
1
X (2),

де a
0
, a

1
   — параметри моделі,

 a
∧

0
, a∧

1
   — оцінки цих параметрів.

Умова методу найменших квадратів (3, 4):

    (3),

(4),

Після елементарних перетворень отримаємо систе-
му нормальних рівнянь (5):

(5),

Розв'язавши відносно  a
∧

1
 і a

∧
0
 останню систему,

знайдемо:

Рис. 4. Точкова діаграма зв'язку між LIBOR o/n

та ставки ФРС

Джерело: [11, 12].

Рис. 3. Динаміка LIBOR o/n та ставки ФРС за 2003—2013 рр.

Джерело: [12, 13].
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     (6).

Підставивши відповідні значення, отримаємо пара-
метри  a∧

1
 і a∧

0
 та безпосередньо модель, яка буде мати

такий вигляд (7:)
Y = 1,027Х —0,0165 (7).
Також розрахуємо коефіцієнт детермінації R2, що

демонструє на скільки зміна фактору x веде до зміни
фактора y. R2 = 0,992 — це означає, що зміна LIBOR на
99,2% залежить від зміни ставки ФРС.

Перевірка моделі на адекватність за допомогою
критерію Фішера показала, що теоретичне значення
(Fтеор) дорівнює 3,922, а фактичне значення (Fфакт) —
14689,67.

Оскільки Fфакт > Fтеор, то зв'язок суттєвий, мо-
дель достовірна. Фактично через вплив ринкових ме-
ханізмів та мультинаціональність сучасної економічної
системи ФРС може впливати на цей ринок.

ВИСНОВКИ
Специфікою євродоларового сегменту ринку гро-

шей є те, що цей сегмент не є підзвітним жодному дер-
жавному органу будь-якої країни світу. Тому в процесі
дослідження євродоларового ринку важко прослідити
його стан і динаміку зміни. Перспективою подальших
розробок є використання стохастичних моделей прогно-
зування обсягів євродоларового ринку при врахуванні
факторів зовнішнього середовища. З метою оцінки
зміни євродоларового ринку досліджено динаміку
LIBOR o/n та ставки ФРН, середньоденного обсягу
євродоларових операції та динаміку депозитів закор-
донних філій банків США, що дозволяє спрогнозувати
стан та динаміку євродоларового ринку.

Євродоларовий ринок на даному етапі економічно-
го розвитку стабілізувався, є достатньо насиченим, а в
майбутньому, відповідно до тенденції ділової актив-
ності, вибраної фінансової стратегії США і впливу гро-
шових одиниць провідних країн може змінитись в ту чи
іншу сторону, що залежить від сили впливу цих факторів.
Також було доведено, що за умов сучасних тенденцій
розвитку світової економіки ФРС США має вплив на
євродоларовий ринок, а саме на ціноутворення на відпо-
відному ринку.
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18 січня 2010 р. у лікарні № 7 в місті Луганськ став-
ся вибух кисневих балонів, внаслідок чого були зруй-
новані будівельні конструкції з 5-го по 3-й поверхи. За-
гинуло 16 людей. Міністерство охорони здоров'я Украї-
ни встановлено незадовільний стан кисневого облад-
нання у переважній більшості медичних закладів у ре-
зультаті перевірок, які були розпочаті одразу після ви-
буху у Луганську.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Тема "Лікарні, захищені від стихійних лих" була та-

кож використана для Всесвітньої кампанії зі зменшен-
ня небезпеки стихійних лих 2008—2009 років, яка в да-
ний час досягла своєї кульмінаційної точки. Ця дворіч-
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на кампанія була спільною ініціативою МСУОСБ і
Світового банку, спрямованої на забезпечення доступу
людей до функціонуючих медичних установ під час і
після стихійних лих. Система МСУОСБ використовує
сьогоднішні події для того, щоб продемонструвати ре-
зультати, досягнуті під час цієї кампанії, і роботу, яку
ще належить зробити для того, щоб краще захистити
лікарні від стихійних лих.

У разі повеней, ураганів, циклонів і землетрусів
лікарні та медичні установи опиняються на передовій лінії,
і багато з них страждають від негативних наслідків через
те, що при їх проектуванні, розташуванні та будівництві
не було вжито заходів щодо забезпечення їхньої безпе-
ки. У 49 найменш розвинених країнах світу, багато з яких



Інвестиції: практика та досвід № 10/2014108

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

уразливі до стихійних лих, включаючи ті, які пов'язані зі
шкідливими наслідками зміни клімату, є, щонайменше,
90 тисяч лікарень та інших медичних закладів.

Остання Глобальна платформа щодо зменшення
ризику стихійних лих, проведена в Женеві, запропону-
вала провести до 2011 р. національні оцінки безпеки
наявних медичних установ, а до 2015 р. — розробити і
реалізувати конкретні плани дій щодо зміцнення без-
пеки лікарень в усіх країнах, схильних до стихійних лих.
Безпека лікарень залишиться одним з основних еле-
ментів нової кампанії щодо міст підвищеного ризику, яка
проводитиметься в наступному році.

Показник безпеки лікарень був розроблений в про-
цесі тривалого діалогу, тестування і перегляду, що зай-
няв два роки, спочатку Консультативною групою з по-
м'якшення впливу стихійних лих (DiMAG), Панамери-
канською організацією охорони здоров'я (ПАОЗ).
Пізніше він був доопрацьований за участю інших фахівців
з країн Латинської Америки і Карибського басейну.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Стійкість функціонування системи охорони здоро-

в'я міста, району, регіону і держави в цілому в умовах
надзвичайних ситуацій (далі — НС) забезпечується шля-
хом завчасного вирішення конкретних завдань для кож-
ного окремого об'єкту охорони здоров'я. Заходи щодо
підвищення стійкості роботи об'єктів охорони здоров'я
не можуть бути проведені під час виникнення НС. Вони
повинні мати чіткий поділ на заходи першої і другої черги
з врахуванням специфіки кожного об'єкту охорони здо-
ров'я.

Для всіх об'єктів охорони здоров'я можна сформу-
лювати загальні питання, за якими оцінюється стійкість
їх функціонування в екстремальних умовах НС мирного
і воєнного часу. До них належать:

— аналіз вихідних даних об'єкту охорони здоров'я,
які обумовлюють стан стійкості його роботи;

— прогнозування можливого впливу на об'єкти ура-
жаючих чинників НС мирного і воєнного часу;

— оцінка готовності об'єкту до роботи в екстре-
мальних умовах мирного і воєнного часу з врахуванням
особливостей регіону, міста і прогнозованої обстанов-
ки при виникненні НС в мирний і воєнний час;

— визначення переліку заходів, що підвищують
стійкість функціонування об'єкту і термінів їх проведен-
ня.

На сьогоднішній день, на думку експертів ВООЗ, при
організації медичного забезпечення постраждалих
внаслідок НС, а також забезпечення сталого функціо-
нування медичних закладів в умовах НС важливими є 4
компоненти, а саме якість будівель та споруд медично-
го закладу, наявність необхідного обладнання, персо-
нал, навчений до дій в умовах НС, та відповідне інфор-
маційне забезпечення медичного закладу [1—3].

З урахуванням вищезазначеного можна зробити
висновок, що безпечна лікарня — це лікувальний зак-
лад, що продовжує надавати медичну допомогу пост-
раждалим у зоні НС в повному обсязі під час самої НС і
одразу після неї. Саме для визначення безпеки лікарні
фахівцями ВООЗ було розроблено методику визначен-
ня індексу безпеки лікарні, що оцінює змогу лікарні
продовжувати роботу в умовах НС.

Саме для того, щоб забезпечити захист лікарень та
надати їм можливість працювати в умовах НС необхід-
но провести планування та підготовку до роботи в цих
умовах. Це дозволить лікарні не припиняти свою робо-
ту і надавати медичну допомогу постраждалим внаслі-
док НС, а також мати у самій лікарні план дій на випа-
док виникнення НС і підготувати медичний персонал для
продовження роботи в екстремальних умовах для за-
доволення зростаючих вимог і потреб, що виникають в
умовах ліквідації наслідків НС.

З точки зору витрат на підготовку лікарень до роботи
в екстремальних умовах НС є будівництво самих лікарень
за виваженими проектами або модифікацію вже побудо-
ваних, з урахуванням того, що, наприклад, підвищення
рівня сейсмостійкості проекту лікарні веде до збільшення
вартості проекту на 4%. Також слід зазначити, що найб-
ільшу цінність лікарні мають неструктурні елементи, такі
як обладнання життєзабезпечення будівлі (енергоустанов-
ки, водопостачання, системи каналізації, вентиляції, холо-
дильні установки), та саме пошкодження цих систем при-
зводить до припинення роботи лікарні в умовах НС.

Узагальнення світового досвіду організації медич-
ного захисту в умовах НС, зокрема вивчення проблеми
готовності до реагування НС, а також власного досвіду
надання медичної допомоги постраждалим внаслідок
НС природного характеру, дозволяє нам сформулюва-
ти низку напрямів, за якими варто проводити підготов-
ку лікарень до роботи в умовах НС природного і техно-
генного характеру.

Основним завданням плану реагування на НС або
загрозу її виникнення є збереження життя та здоров'я
людей, мінімізація матеріальних втрат. З цією метою
вживаються дієві заходи для захисту житла, дошкіль-
них, навчальних і медичних закладів, місць постійного
перебування людей, вирішення питань термінової ева-
куації населення з території, на яку може бути пошире-
на небезпечна дія наслідків прогнозованої НС.

Медична допомога за умов НС — це особливий вид
медичної допомоги, коли за умов дефіциту часу й за-
собів, а також високої психічної напруги лікар та його
помічники повинні постійно проявляти не тільки висо-
кий професіоналізм, але й співчуття і вміння працювати
у несприятливих умовах. Однією з найважливіших умов
ефективної роботи в НС є забезпечення повної автоном-
ності мобільних формувань в усіх напрямах (енерго- та
водопостачання, зв'язок), не кажучи вже про все необ-
хідне медичне майно. Пріоритет медика повинен бути
обов'язковим для всіх учасників ліквідації наслідків НС
будь-якого характеру.

Слід також наголосити на значущості наявності не-
обхідного медичного і спеціального майна. Відсутність у
необхідній кількості медикаментів, перев'язувальних за-
собів, тобто найнеобхіднішого, особливо в перші годи-
ни і дні після катастрофи, а також проблеми з транспор-
том, що заважають евакуації постраждалих, нечітка
організація першої медичної допомоги безпосередньо в
зоні НС і низька оснащеність медичних формувань, роз-
губленість і паніка в роботі органів управління, психоло-
гічна пригніченість місцевих мешканців — все це ство-
рює великі труднощі при наданні медичної допомоги.

Не менш вагомими у підвищенні ефективності ліквідації
медико-санітарних наслідків НС є організаційні аспекти, які
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мають бути комплексними і повинні реалізовуватись не
тільки за умов НС, але й у період підготовки до НС, у ре-
жимі підвищеної готовності та ліквідації її наслідків.

На період підготовки до НС повинні бути заплано-
вані, розроблені і створені мобільні медичні формуван-
ня для надання допомоги постраждалим внаслідок НС.
Ці формування повинні розпочинати свою роботу в тих
випадках НС, коли кількість тих, хто потребує медичної
допомоги, перевищує можливості лікувальних закладів
території, що зазнала лиха. Потенційними НС, за умов
яких потрібна організована великомасштабна медична
допомога, насамперед розглядаються стихійні лиха
(землетруси і повені), великі техногенні аварії на вироб-
ництвах, соціальні та інші конфлікти. За даних обста-
вин необхідна взаємодія лікувальних закладів мережі
МОЗ та інших міністерств і відомств [4].

Для оцінки ситуації залежно від тяжкості НС вико-
ристовується медичний показник тяжкості лиха. Для
отримання оцінки за допомогою цього показника необ-
хідно знати ймовірне лікарське навантаження, обсяг
медичної допомоги і тяжкість НС.

З перших хвилин після виникнення НС робота
органів охорони здоров'я повинна бути спрямована на
надання екстреної медичної допомоги (ЕМД): мобілізо-
ваний персонал; до місць руйнувань направлені мобільні
формування ДСМК; налагоджено постачання медика-
ментів і медичного майна; транспортування постражда-
лих; забезпечений порядок на дорогах та безперебійна
робота транспорту.

За умов масових санітарних втрат, що визначає не-
обхідність розподілу масиву постраждалих, особливого
значення набуває медичне сортування, що повинне за-
безпечувати сприятливі умови для найбільш раціональ-
ного використання кваліфікованих лікарських (особли-
во хірургічних) сил та адекватного задіяння лікувально-
профілактичних закладів, найбільш ефективного та своє-
часного надання медичної допомоги якомога більшій
кількості постраждалих у потрібній черговості [5, 6].

При ліквідації медико-санітарних наслідків НС на цей
час існує проблема надання ЕМД постраждалому насе-
ленню, яка полягає в тому, що даний вид медичної допо-
моги надається формуваннями Державної служби меди-
цини катастроф поза межами зони НС. Тобто від-
даляється термін її надання, що призводить до появи ус-
кладнень при ураженнях (захворюваннях) і збільшує
ймовірність летальних випадків. До того ж наявний осо-
бовий склад бригад швидкої медичної допомоги систе-
ми МОЗ України фізично, психологічно та матеріально
не підготовлений до роботи безпосередньо в зоні НС [7].

При підготовці до роботи в умовах виникнення НС
керівництво лікувального закладу (ЛЗ) вирішує два ос-
новні завдання. Перше завдання. Якщо ЛЗ зазнає впли-
ву вражаючих факторів НС, необхідно, перш за все, за-
безпечити захист хворих, персоналу, обладнання та інших
матеріальних засобів. Далі, залежно від обставин, при-
ступити до надання кваліфікованої та спеціалізованої
ЕМД постраждалому населенню, у тому числі персоналу
ЛЗ, а також хворим, які можуть зазнавати впливу вража-
ючих факторів НС. Явним є те, що ЛЗ може приступити
до роботи, опинившись у зоні НС, тільки за певних умов.
Друге завдання. Якщо ЛЗ не зазнає впливу вражаючих
факторів НС, то, відповідно до плану, перепрофілює

ліжкофонд окремих лікувальних відділень, створює ме-
дичний персонал і забезпечує ним безперебійну
діяльність приймально-сортувально-діагностичного
відділення ЛЗ, надає ураженому населенню кваліфіко-
вану та спеціалізовану ЕМД, приводить у готовність ство-
рені на його базі медичні формування ДСМК — спеціал-
ізовані бригади постійної готовності другої черги. Ме-
дичні формування (медичні бригади та медичні загони),
створені у ЛЗ, використовуються відповідно до сформо-
ваної обстановки й отриманих керівних розпоряджень
територіального органу управління охорони здоров'я [8].

Робота медичних і технічних працівників у ЛЗ ДСМК
є більш інтенсивною, особливо при НС, оскільки вима-
гає більшого напруження при розв'язанні визначальних,
життєво важливих питань великої кількості ушкоджених
стосовно тактики лікування, виведення зі станів, що за-
грожують життю, виконання складних і об'ємних опе-
ративних втручань, можливих ускладнень у післяопера-
ційному періоді, застосування непростих медико-лікар-
няних технологій інтенсивного лікування, виходжуван-
ня. Навантаження лікарів, медичних сестер, молодшо-
го медичного персоналу у ЛЗ ДСМК в умовах повсяк-
денної лікувальної діяльності значно вище, ніж в інших
міських лікарнях, та ще більше зростає при виникненні
НС. Суттєвою особливістю й актуальним є питання пе-
регляду та наукового обгрунтування штатних нормативів
для ЛЗ ДСМК для роботи в умовах повсякденної ліку-
вальної діяльності та при виникненні НС.

Провідними організаційними особливостями при
плануванні роботи ЛЗ ДСМК у НС є: 1) розподіл ургент-
них хворих і постраждалих на три потоки — тих, які
доставляються бригадами швидкої медичної допомоги,
тих, що надходять за направленнями амбулаторно-пол-
іклінічних закладів, і тих, які звертаються самостійно;
2) взаємопов'язане групування клінічних відділень та
максимальне наближення їх до приймального відділен-
ня; 3) максимальне скорочення відстані між клінічними
відділеннями з метою швидкого транспортування хво-
рих (постраждалих); 4) установлення зручного, простого
і надійного зв'язку між співробітниками госпіталю
різних спеціальностей для проведення консультацій і
консиліумів у приймальному, діагностичному, реаніма-
ційному або спеціалізованих клінічних відділеннях. Ці
наявні організаційні особливості ЛЗ ДСМК необхідно
враховувати й ефективно використовувати при наданні
кваліфікованої й спеціалізованої ЕМД у НС [9].

При плануванні заходів щодо підготовки до роботи
в умовах виникнення НС керівництво ЛЗ, незалежно від
профілю, використовує такі вихідні дані: можливу про-
гнозовану обстановку на адміністративній території;
характеристику ЛЗ та його персоналу; стан оснащення
функціональних підрозділів об'єкта охорони здоров'я
медичним майном з урахуванням завдань, покладених
на них; стан захисту ЛЗ від можливого впливу уражаю-
чих факторів прогнозованої НС. Разом із тим, залежно
від профілю і призначення ЛЗ, необхідно враховувати і
специфічні вихідні дані, що характеризують особливості
його роботи з урахуванням завдань у НС. Так, при пла-
нуванні заходів у ЛЗ вагоме значення має вивчення пла-
нування розміщення функціональних відділень, їх про-
філю та ліжкової потужності. Особливу увагу слід при-
діляти оцінці стану під'їзних шляхів, майданчиків роз-
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вантаження уражених, плануванню приймального
відділення та можливості його перепрофілізації у прий-
мально-сортувальне або навіть у приймальносортуваль-
но-діагностичне з високою інтенсивністю прийому ура-
жених (до 30—50 осіб протягом 1 год.) [10].

Узагальнення світового досвіду організації медич-
ного захисту в умовах НС, зокрема вивчення проблеми
готовності до реагування НС [11], а також власного дос-
віду надання медичної допомоги постраждалим внаслі-
док НС природного характеру [12, 13], дозволяє нам
сформулювати низку напрямів, за якими варто прово-
дити підготовку лікарень до роботи в умовах НС при-
родного і техногенного характеру.

1. Розташування, проектування та будівництво ліка-
рень. При розгляді питання зведення нової будівлі для
розміщення стаціонарного лікувального закладу слід роз-
глядати всі потенційні загрози, що можуть виникнути на
території обслуговування цього стаціонарного лікуваль-
ного закладу, врахувати ці можливі ризики у проекті буд-
івництва та проектній документації, скорегувати проект
будівництва з урахуванням норм ДБН В.2.2-10-2001 для
сейсмонебезпечних районів, а також врахувати ризики
розміщення будівель лікарні поблизу великих промисло-
вих підприємств. Також має бути враховано можливості
транспортного сполучення лікарні, відстань до комуналь-
ного транспорту. Важливим моментом у проекті має бути
передбачення можливості щодо розширення операційно-
го блоку та блоку реанімації та інтенсивної терапії.

2. Оцінка безпеки діючих стаціонарних лікувальних
закладів. Більшість лікарень побудовані без врахуван-
ня аспектів безпеки та сталості функціонування, все це
спричинено неналежною якістю експертизи проектів
будівництва і неврахування потенційних ризиків НС. Для
вирішення цієї проблеми слід провести комплексну ек-
спертизу безпеки та функціональності лікарні для ви-
явлення недоліків щодо безпеки та готовності до реа-
гування на виникнення НС. Також необхідно провести
оцінку рівня інфекційної безпеки персоналу і пацієнтів
лікарні та визначити шляхи її підвищення (резервне во-
допостачання, використання засобів індивідуального та
колективного захисту тощо).

3. Модифікація будівель стаціонарних лікувальних
закладів. Проблеми модифікації лікарень може бути
вирішено за двома напрямами — модифікація структур-
них елементів будівель та модифікація неструктурних
елементів лікарні. Перший напрям передбачає прове-
дення підсилення будівельних конструкцій, укріплення
фундаментів споруди та інші інженерні рішення в залеж-
ності від діагностованих конструктивних проблем.

4. Захист не структурних елементів: інженерні ко-
мунікації, медичне обладнання та апаратура, медичне
постачання. Забезпечення безперервної сталої роботи
систем життєзабезпечення лікарні в умовах НС, а саме:
водопостачання, енергопостачання, системи вентиляції
та каналізації, утилізація відходів роботи лікарні та
відходів і стоків після проведення деконтамінації пер-
соналу і пацієнтів лікарні, всі ці питання мають бути вир-
ішені при плануванні роботи лікарні під час ліквідації
наслідків НС. Вирішити ці проблеми можливо за раху-
нок резервних електрогенераторів і запасу пального для
них, можливості підвозу до лікарні якісної води та про-
кладання тимчасових водогонів. Необхідно накопичи-

ти в межах лікарні недоторканний запас медикаментів і
виробів медичного призначення для надання медичної
допомоги постраждалим внаслідок НС, також передба-
чити резервні канали постачання необхідного медично-
го майна і донорської крові та її препаратів. Для безпе-
рервної роботи операційного блоку необхідно зміцни-
ти повітроводи та газоводи (кисень, азот), додаткові
електрогенератори тощо. Для проведення деконтамі-
нації хворих, пацієнтів і медичного персоналу облашто-
вують спеціальні приміщення, де передбачаються
ємності для утилізації забруднених стоків і забрудне-
них речей з подальшою їх утилізацією.

5. Планування і підготовка до реагування на виник-
нення НС. Важливим кроком підготовки до роботи в
умовах НС є складання плану роботи стаціонарного
лікувального закладу в умовах підготовки до НС та ре-
агування на її виникнення. Необхідно, в межах плану
реагування на виникнення НС, визначити кількість та
профіль додаткових ліжок, що будуть розгортатися в
лікарні, накопичити необхідну кількість медичного май-
на для забезпечення їх функціонування. Також прово-
дяться навчання і тренінги персоналу лікарні діям в умо-
вах НС і масового поступання постраждалих для відпра-
цювання спільних дій, при цьому особливу увагу слід
приділити набуттю навичок з надання невідкладної ме-
дичної допомоги і принципів медичного сортування.

6. Координація взаємодії зі службами, які беруть
участь у ліквідації насідків НС. Важливим моментом є
узгодження плану реагування лікарні з територіальни-
ми планами цивільного захисту, визначення та налагод-
ження зв'язків із силами, що залучаються до проведен-
ня аварійно-рятувальних робіт. Визначення можливості
спільних дій з підрозділами аварійно-рятувальних служб
під час ліквідації наслідків НС, шляхи залучення волон-
терів до роботи у лікарні, отримання гуманітарної та
благодійної допомоги.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, зазначимо наступне — дані базові

методологічні підходи до визначення індексу безпеки
лікарень для пацієнтів і медичного персоналу були роз-
роблені з урахуванням досвіду відновлення та роботи
лікарень в азійському регіоні після цунамі в Індонезії
(2005 р.) та катастрофічного землетрусу в Пакистані
(2005 р.), також було враховано досвід готовності ліка-
рень до пандемічного грипу. В наших українських реа-
ліях вищезазначені позиції для визначення індексу без-
пеки лікарень відображені в Планах медико-санітарно-
го забезпечення населення на випадок НС та у Плані
реагування, дій та медичного забезпечення постражда-
лих на випадок загрози або виникнення НС лікувально-
профілактичного закладу. З урахуванням сучасних тен-
денції щодо реформування Державної служби медици-
ни катастроф та зміни поглядів на систему цивільного
закладу є доцільним адаптувати методики визначення
індексу безпеки лікарень та впровадити у практику під
час реформування галузі охорони здоров'я.
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ВСТУП
Зусилля з екологізації сільськогосподарського зем-

лекористування, які є внутрішньо притаманними стало-
му розвитку та відтворенню природно-ресурсної сфе-
ри України, повинні мати безперервний характер. У цьо-
му зв'язку особливої значущості при їх реалізації набу-
вають стійка та системна координація інтересів і зусиль
усієї сукупності зацікавлених в екологізації сільськогос-
подарського землекористування господарчих суб'єктів,
органів державного та комунального управління, різних
суспільних асоціацій та об'єднань у межах спеціально
сформованого механізму, тобто системи або устрою,
що визначають порядок будь-якого виду діяльності.

Суб'єктами сільськогосподарського землекористу-
вання є власники земель. Це, перш за все, державні
органи влади всіх рівнів, громадяни, юридичні особи. З
іншого боку, суб'єктами сільськогосподарського вироб-
ництва є підприємства та організації різних організац-
ійно-правових форм. Таким чином, сукупність суб'єктів
землекористування та сільськогосподарського вироб-
ництва утворюють певну систему, в межах якої реалізу-
ються як державні, так і муніципальні, а також приватні
інтереси, що можуть мати взаємовиключний характер.
Отже, стале функціонування та розвиток еколого-еко-
номічної системи країни в цілому або окремо взятого
регіону пов'язані з функціонуванням цієї сукупності еко-
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номічних відносин та іманентних інтересів, через яку
реалізується пріоритет розвитку — раціональне вико-
ристання земель сільськогосподарського призначення.

У контексті викладеного слід також зазначити той
факт, що останнє десятиріччя ознаменувалося активі-
зацією української наукової думки, для якої характер-
ний цілеспрямований пошук альтернативних варіантів
сталого розвитку національної економіки в цілому та її
сільськогосподарського сегмента зокрема.

Зазначена проблема активно розглядається у пра-
цях авторитетних вітчизняних учених таких, як Б. Дани-
лишин, С. Дорогунцов, В. Трегобчук, В. Міщенко, І. Би-
стряков, Я. Коваль, А. Лисецький, Л. Мельник, М. Фе-
доров, А. Третяк, М. Ступень, В. Борисова та багатьох
інших.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Обгрунтувати стратегічні пріоритети та розробити

механізм державного регулювання сталого сільськогос-
подарського землекористування.

РЕЗУЛЬТАТИ
Взаємодія суб'єктів землекористування та власників

земельних ділянок у нормативно-правовій, бюджетно-
податковій, кредитно-фінансовій, організаційно-еко-
номічній та інших сферах пов'язана із забезпеченням
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економічних умов відтворення як окремих суб'єктів, так
і еколого-економічної структури держави в цілому (у
межах бюджетних відносин, податкової політики, сис-
теми власності, реалізації програмно-цільових підходів
до розвитку регіонів та ін.).

Отже, можна окреслити основні сфери взаємодії в
межах вибудованого механізму державного регулюван-
ня раціонального та екологобезпечного сільськогоспо-
дарського землекористування: нормативно-правова
сфера — це закони, нормативно-правові акти, поста-
нови, які приймаються спочатку на державному, а потім
і місцевому рівнях, система сервітутів, вилучення земель
для суспільних потреб; бюджетно-податкова — через
податки та платежі, тобто через земельний податок
(фіксований сільськогосподарський податок) і оренд-
ну плату, штрафи за нецільове використання земель та
інші санкції; кредитно-фінансова сфера — надання кре-
дитів сільгосптоваровиробникам [1; 3].

Акцентуючи увагу на економічному механізмі еко-
логізації сільськогосподарського землекористування,
слід підкреслити, що в повномасштабному та ефектив-
ному вигляді такого механізму в Україні поки що не
існує. Більше того, окремі кроки владних структур, ско-
ріше за все, навіть суперечать інтересам його створен-
ня.

Екологічно несприятлива ситуація в галузі сільсько-
господарського виробництво виявилася наперед визна-
ченим недостатнім ступенем вивчення теоретико-імпе-
ричних питань розвитку аграрних (у тому числі земель-
них) відносин. Концептуальним прорахунком була
відсутність чітко сформульованої стратегії їх ринкової
трансформації. В результаті природо-господарська деп-
ресія охопила всі без винятку компоненти аграрних еко-
систем, у багато разів посиливши досі невизначені дес-
труктивні наслідки економічної кризи та вкрай негатив-
но позначившись на соціальному добробуті населення.
Тобто, використовуючи теоретико-імперичний потен-
ціал вітчизняних та закордонних економічних шкіл,
українській аграрній науці необхідно запропонувати
ефективно діючий механізм реорганізації АПК на рин-
ково-інноваційних засадах та розробити алгоритм її
здійснення відповідно до принципів сталого соціально-
еколого-економічного розвитку [4].

У зв'язку з викладеним нами виконано аналітичне
дослідження концептуально-методологічних постулатів
доктрини сталого екологічного розвитку сучасної аграр-
ної економіки, на основі яких в подальшому стає мож-
ливим сформувати вітчизняну сільськогосподарську
стратегію. На нашу думку, екологічний розвиток
сільського господарства України і сфери його земель-
них відносин являє собою створення умов соціально-
економічного прогресу агропромислового виробницт-
ва, заснованого на екологічно оптимальних обмежен-
нях техногенезу та орієнтованого на збереження і
відтворення земельно-ресурсного потенціалу, а також
спрямованого на досягнення соціально-еколого-еконо-
мічної збалансованості розвитку національної еконо-
міки та природно-ресурсної сфери.

На підставі такого розуміння сутності екологізації
сільськогосподарського землекористування пропонує-
мо наступний механізм розвитку сталого екологічно
орієнтованого землекористування за трьома основни-

ми блоками: соціально-політичний блок, де здійснюєть-
ся удосконалення законодавчої бази процесу раціо-
нального землекористування та господарського освоє-
ння земельно-грунтового потенціалу; еколого-еконо-
мічний блок, де формується еколого-економічний ме-
ханізм аграрного землекористування в контексті вимог
сталого природогосподарського розвитку АПК; госпо-
дарський блок, де створюється природогосподарський
інструментарій, заснований на соціально-еколого-еко-
номічних домінантах раціонального землекористуван-
ня.

Змістовну сутність сталого агро-еколого-економіч-
ного розвитку національного сільського господарства
та сфери його земельних відносин вважаємо можливим
експлікувати за допомогою варіативних багатоаспект-
них характеристик.

Пріоритетними аспектами концепції сталого розвит-
ку агропромислового виробництва України є:

— природогосподарський (досягнення гармонічної
коеволюції аграрно-індустріальних галузей вітчизняної
економіки і навколишнього середовища, втілення в
сільськогосподарську практику принципів максималь-
но ефективного споживання земельно-ресурсних благ,
активний розвиток біотехнологій аграрного виробниц-
тва, удосконалення природо-захисних методів органі-
зації та управління сільським господарством, безапеля-
ційне виконання екологічних вимог у процесі формуван-
ня ринку землі);

— економічний (сприяння формуванню інституціо-
нального інструментарію ринкового та державного ре-
гулювання аграрної сфери економіки, демонополізація
земельних відносин, орієнтація на виробництво виключ-
но екологічно безпечної сільськогосподарської про-
дукції, реалізація механізмів економічного стимулюван-
ня розвитку вітчизняного агропромислового виробниц-
тва);

— соціальний (розв'язання агропродовольчої про-
блеми країни, викорінення голоду та бідності громадян,
виховання молодих поколінь відповідно до духовно-
моральних вимог ноосферного імперативу суспільного
прогресу, ідеологією добра і творення);

— політико-правовий (розробка ефективного по-
гляду соціально-еколого-економічних інтересів, вітчиз-
няного земельного законодавства, реалізація соціаль-
но-політичних принципів справедливості та визнання
рівних прав громадян України на користування земель-
но-ресурсними благами, політико-правова координація
урядових інститутів, що формують аграрну політику Ук-
раїни).

Діюча система земельних платежів в Україні сьогодні
не забезпечує обгрунтованого вилучення та розподілу
земельної ренти від використання земельних ресурсів на
користь національної економіки України. Зниження об-
сягів виробництва в сільському господарстві (особливо
за категорією сільськогосподарських підприємств) озна-
чає і пропорційне зменшення величини ренти в цій галузі.
Поряд із цим на величину рентних надходжень вплива-
ють і додаткові фактори. По-перше, абсолютна рента і
далі надходить у бюджет через ПДВ. По-друге, величи-
на диференційної ренти, що реалізується через податок
на прибуток, є незначною, оскільки витрати на транспор-
тування сировинних ресурсів постійно збільшуються. По-
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третє, рента "розпорошується" та перерозподіляється
через ПДВ й інші канали серед численних компаній, фірм-
посередників. І той ефект, який раніше держава отриму-
вала при продажі продукції на зовнішньому ринку, тепер
знизився в багато разів, оскільки переважна частина про-
дажу сировини та готової продукції за межами країнами
здійснюється приватними компаніями, фірмами. По-чет-
верте, падіння обсягів виробництва в більшості галузей
національної економіки (а не тільки в сільському
господарстві) призвело до зменшення загальної величи-
ни рентних платежів та їх надходжень до держбюджету
[2; 5; 6].

На підставі таких обставин нами сформульовані про-
позиції, реалізація яких сприятиме обгрунтованому ви-
лученню земельної ренти і більш об'єктивному її роз-
поділу. По-перше, необхідно запровадити нову систе-
му земельних платежів на рентних засадах, що перед-
бачає: диференціацію нормативів платежів для земель
різної якості та цінності, цільового використання та
місця розташування; пільгові ставки при оподаткуванні
та оренді земель сільськогосподарського призначення
для землекористувачів, що використовують тільки еко-
логічні технології при виробництві сільськогосподарсь-
кої продукції; кореляцію ставок земельних платежів з
показниками економічної оцінки землі, що тісно пов'я-
зано з удосконаленням обліку та веденням земельного
кадастру; введення фіксованих рентних платежів шля-
хом трансформації земельного податку. Фіксовані
рентні платежі будуть включатися в собівартість про-
дукції, відображатися у виробничих витратах під-
приємств і розраховуватися у відсотках від вартості ва-
лової продукції за єдиним показником у сільському гос-
подарстві.

По-друге, використання фіксованих рентних пла-
тежів як основного каналу надходжень до держбюдже-
ту забезпечить такі переваги: система оподаткування
підприємств у сільському господарстві може бути зве-
дена фактично до двох видів податку — фіксованих
рентних платежів і податку на прибуток; акумулювання
фіксованих рентних платежів у державному бюджеті
країни і регіональних бюджетах дозволить створити
цільові фонди на відтворення природних ресурсів (у
тому числі земельних угідь); на основі перерозподілу
рентних платежів стає можливим систематизація взає-
мовідносин бюджетів різних рівнів.

Ефективне використання рентного фактора в ме-
ханізмі раціонального сільськогосподарського земле-
користування багато в чому визначається потенціалом
державного моніторингу та регулювання земельно-ре-
сурсної сфери. У зв'язку із цим пріоритетного значення
набуває формування дієвої системи земельного кадас-
тру, реалізація його еколого-економічного регулятив-
ного потенціалу, упровадження різних програмно-цільо-
вих підходів, удосконалення системи земельних пла-
тежів з урахуванням екологічного чинника.

Окремим завданням у системі екологізації держав-
ного регулювання сільськогосподарського землекори-
стування є підвищення родючості грунтів, що являє со-
бою комплекс проблем: фінансових, виробничо-техні-
чних, науково-технічних, меліорації, хімізації, агротех-
ніки і, насамкінець, культури землеробства в цілому.
Тому тільки на рівні держави може бути розроблена і

виконана програма підвищення родючості грунтів і по-
ліпшення використання землі.

Конкретизовано основні фактори, що зумовлюють
необхідність регулювання сільськогосподарського зем-
лекористування: диспаритет цін на сільськогосподарсь-
ку продукцію та промислові засоби виробництва і ви-
робничі послуги; відкритість внутрішнього ринку; не-
стабільність доходів сільськогосподарських виробників
унаслідок коливань погодних умов; відносно низька
порівняно з іншими галузями дохідність на вкладений
капітал; необхідність збереження родючості землі як
загальнонаціонального надбання; низький природно-
кліматичний та економічний потенціал для відтворення;
низька конкурентоспроможність сільськогосподарської
продукції порівняно з розвиненими країнами; низький
платоспроможний попит населення на продовольчі то-
вари; нерозвинутість соціальної та виробничої інфра-
структури сільської місцевості.

Основними напрямами держпідтримки (національ-
ного та регіонального бюджетів) аграрного сектора є:
розвиток рослинництва; розвиток тваринництва; повер-
нення частини витрат на сплату процентів за кредити;
Державна цільова програма "Підвищення родючості
грунтів України"; Державна цільова програма розвитку
українського села до 2015 року; Програма розвитку
сільських територій регіону та фінансування капіталь-
них вкладень.

Впровадження запропонованої напрямів сприятиме:
ефективному та екологобезпечному сільськогоспо-
дарському землекористуванню шляхом забезпечення
населення екологічно чистими продовольчими товара-
ми; розвитку сільських територій; збереження родю-
чості землі як головного засобу виробництва та охоро-
ни навколишнього середовища.

У сфері структурної політики раціонального земле-
користування, на наш погляд, доцільно забезпечити:

— відхід від монокультур, скорочення посівної
площі соняшнику;

— введення в сівозміну грунтополіпшуючих культур
— багаторічних;

— освоєння ресурсоощадних технологій на основі
екологізації виробництва;

— проведення меліоративних робіт;
— використання органічних добрив.
Інвестиційна політика екологізації державного ре-

гулювання сільськогосподарського землекористування
повинна передбачати корекцію банківської політики та
використання кредитно-фінансових інструментів:

— інвестиційні зміни в бюджетній та банківській си-
стемах шляхом створення міжрегіональної фінансово-
банківської системи, великих спеціалізованих банків,
підконтрольних державі;

— здійснення коротко- та договгострокового
пільгового кредитування сільськогосподарських
підприємств (у тому числі фермерських господарств),
що використовують методи раціонального землероб-
ства, а також страхування врожаю;

— фінансування меліоративних робіт, поновлення
матеріально-технічної бази сільського господарства за
рахунок державного, регіонального бюджетів або по-
забюджетних джерел інвестування шляхом безпроцен-
тного кредитування підприємств та погашення "тіла"
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кредиту, постачання натуральної продукції за допомо-
гою взаємозаліків між державним і регіональним бюд-
жетами, з одного боку, та бюджетами сільськогоспо-
дарських підприємств — з іншого;

— здійснення обороту земель тільки через підкон-
трольні державі іпотечні банки.

Втілення в практику сільськогосподарських госпо-
дарчих суб'єктів еколого-економічних інновацій, засно-
ваних на принципах природно-ландшафтної організації
сільських територій, екологізації сільськогосподарсь-
кого землекористування, формування адаптивних сис-
тем землеробства, поліпшення якості грунтово-ресурс-
них благ зокрема і земельного потенціалу в цілому, а
також створення біоіндустріальних систем ведення аг-
ропромислового виробництва — єдина можлива умова
подолання сучасної безпрецедентної за гостротою і
тривалістю природогосподарської (включаючи її зе-
мельно-ресурсну сферу) кризи вітчизняного агропро-
мислового комплексу, а також гарантом досягнення ним
конструктивно-створюючих тенденцій і подальшої по-
зитивної економічної динаміки.

ВИСНОВКИ
Екологічний розвиток сільського господарства Украї-

ни і сфери його земельних відносин являє собою ство-
рення умов соціально-економічного прогресу агропро-
мислового виробництва, заснованого на екологічно оп-
тимальних обмеженнях техногенезу та орієнтованого на
збереження та відтворення земельно-ресурсного потен-
ціалу, а також спрямованого на досягнення соціально-
еколого-економічної збалансованості розвитку націо-
нальної економіки та природно-ресурсної сфери.

Визначено, що діюча сьогодні в Україні система зе-
мельних платежів не забезпечує обгрунтованого вилучен-
ня та розподілу земельної ренти на користь національ-
ної економіки. Для подолання зазначеної проблеми про-
понується запровадити нову систему земельних платежів
на рентних засадах, що передбачає: диференціацію нор-
мативів платежів для земель різної якості і цінності, цільо-
вого використання та місця розташування; пільгове опо-
даткування для землекористувачів, що використовують
тільки екологічно безпечні технології при виробництві
сільськогосподарської продукції; кореляцію ставок зе-
мельних платежів з показниками економічної оцінки зе-
мель; уведення фіксованих рентних платежів та включен-
ня їх величини у собівартість продукції.

Процес формування системи екологізації держав-
ного регулювання сільськогосподарського землекори-
стування в Україні виявився досить непростим. Однією
з причин цього є те, що при її підготовці необхідно вра-
ховувати основні тенденції розвитку аграрного секто-
ра економіки на найближчу перспективу та напрями дер-
жпідтримки (національного та регіонального бюджетів)
агропромислового виробництва. Окремим завданням у
системі екологізації сільськогосподарського землеко-
ристування є підвищення родючості грунтів, що являє
собою комплекс проблем (фінансових, науково-техні-
чних, виробничо-технічних, меліорації, хімізації, агро-
техніки), розв'язання яких пов'язане з розробкою і ви-
конанням програм поліпшення використання землі.

Для вдосконалення земельних відносин в аграрній
сфері в статті запропоновано державний механізм ста-

лого сільськогосподарського землекористування в Ук-
раїні, в основу якої покладено пріоритетність забезпе-
чення населення екологічно чистими продовольчими
товарами, гармонійного розвитку сільських територій,
збереження родючості землі як головного засобу ви-
робництва, охорони навколишнього середовища.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Упродовж усього періоду незалежності України

розвиток сільського господарства та сільських тери-
торій залишаються одними з основних пріоритетів еко-
номічної політики нашої держави. Цій проблематиці при-
свячено значну кількість наукових публікацій, а на уря-
довому рівні прийнято цілу низку програм, спрямова-
них на відродження українського села та підвищення
ефективності функціонування вітчизняного АПК.

Водночас, на практиці більшість урядових заходів
не дали очікуваного ефекту, а окремі позитивні тен-
денції нівелюються погіршенням соціально-демогра-
фічної ситуації на селі, посиленням монополізації аграр-
ного ринку, тіньовим обігом земельних ресурсів тощо.
Як наслідок, сільське господарство залишається одним
із найбільш проблемних секторів вітчизняної економі-
ки, інноваційні процеси на сільських територіях сьогодні
перебувають у центрі уваги вітчизняних науковців, по-
літиків, представників громадськості.

Натомість у країнах ЄС розвиток сільських тери-
торій забезпечує належний рівень життя їхніх меш-
канців, а економічні аспекти життєдіяльності європейсь-
кого села відзначаються багатофункціональністю та
сталим зростанням [3].

Це актуалізує необхідність проведення наукових
досліджень, пов'язаних з пошуком фундаментальних
причин низької ефективності втілюваних в Україні ре-
форматорських рішень і дій з метою наближення рівня
розвитку українських сільських територій до стандартів
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ЄС. Такі дослідження мають стати основою для прогно-
зування тенденцій розвитку сільських територій нашої
держави на середньо- та довгострокову перспективу, а
також виступити надійним підгрунтям для прикладних
механізмів реформування вітчизняного АПК та еволюції
сільських територій України в контексті європейської
інтеграції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання удосконалення системи управління
сільськими територіями знаходиться у центрі уваги
багатьох дослідників у галузі державного управління
господарськими процесами: В. Галушко, Ю. Губені,
О. Дацій, С. Кваша, М. Корецький, П. Макаренко, М. Ма-
лік, Л. Мельник, О. Могильний, О. Мороз, Б. Пасхавер,
В. Рябоконь, П. Саблук, А. Стельмащук, Н. Танклевсь-
ка, М. Тульський, О. Царенко, А. Чупіс, В. Юрчишин,
В. Яценко та ін. Враховуючі вагомі проведені дослід-
ження, важливим питанням є дослідження іноземного
досвіду державного регулювання розвитку сільських те-
риторій з метою виявлення головних недоліків держа-
ви щодо вказаного питання та окреслити можливі шля-
хи розвитку в Україні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження провідного європейсь-

кого досвіду економічного розвитку сільських територій
та проблеми його адаптації до умов сьогодення.



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

117

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ
Фінансування сільського розвитку в Європі удоско-

налювалось протягом тривалого періоду (починаючи з
60-х рр. ХХ ст.) Спочатку було запроваджено Спільну
сільськогосподарську політику (Common Agriculture
Policy (САР)), у межах якої встановлено єдині правила
й механізми, які регулюють процес виробництва та про-
даж сільськогосподарської продукції в Європейському
Союзі, з акцентом на сільський розвиток.

Метою САР є: збільшення обсягів сільськогоспо-
дарського виробництва за допомогою технічного про-
гресу й гарантованого раціонального розвитку сільсько-
господарського виробництва; вплив стандарту якості
життя для сільськогосподарського співтовариства, зок-
рема збільшення приватного прибутку суб'єктів, що зай-
маються сільським господарством; стабілізація ринків;
забезпечення пропозиції на ринку.

Така політика визначила головну роль сільської еко-
номіки, яка грунтувалася на принципах визнання бага-
тофункціональної ролі сільського господарства. Вона
була спрямована на посилення конкурентоспромож-
ності, гарантію захисту навколишнього середовища й
диференціацію сільськогосподарської діяльності та
визначення ефективних механізми регулювання сіль-
ського розвитку.

Заходи щодо державного регулювання сільського
розвитку було поділено на дві групи:

1) додаткові реформи 1992 року: ранній вихід на
пенсію фермерів, захист навколишнього середовища й
розвиток лісового господарства;

2) заходи направлені на підтримку сільських тери-
торій.

Фінансування діяльності САР здійснювалось за ра-
хунок коштів Європейського Сільськогосподарського
Фонду Регулювання й Гарантії (Europian Agricultural
Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)), який вважаєть-
ся субстанціональною складовою бюджету Співтовари-
ства. Він був заснований у 1962 році, а у 1964 році фонд
було поділено на 2 секції:

1. Секцію Регулювання (Guidance Section), що є
одним зі структурних фондів, який фінансує структурні
реформи у сільському господарстві й розвиток сіль-
ських територій (наприклад вкладення коштів у нове об-
ладнання й нові технології).

2. Секцію Гарантії (Guarantee Section), який сприяє
регіональному розвитку й скороченню нерівності в роз-
витку між територіями Європи [5].

14 липня 2004 року Європейська Комісія висунула
новий пакет пропозицій, а саме запропонувала Регла-
менту Ради більш просту фондову систему підтримки
сільського розвитку, за допомогою створення єдиного
фондового й програмного механізму. Ним був Євро-
пейський сільськогосподарський фонд сільського роз-
витку (European Agriculture Fund for Rural Development
(EAFRD)). У запропонований механізм також включа-
лася діяльність фонду Співтовариства.

Цей механізм був опублікований у Постанові Ради
(ЄС) №1698/2005 від 20 вересня 2005 року, яке
здійснює підтримку сільського розвитку за рахунок
коштів Європейського фонду сільського розвитку
(EAFRD). Постанова введена в дію із січня 2007 року [9].
В основі Постанови знаходяться загальні правила

Співтовариства з підтримки сільського розвитку, яке
фінансується Європейським фондом сільського розвит-
ку (EAFRD) та затверджені Постановою ЄС №1290/
2005.

Внаслідок прийняття Постанови ЄС № 1290/2005 у
2007 році створено два нових фонди, кожен з яких
фінансував один з двох блоків САР:

— Європейський аграрний фонд гарантій (European
Agricultural Fund for Guarantee, EAFG) для виконання
заходів першого блоку;

— Європейський аграрний фонд сільського розвит-
ку (European Agricultural Fund for Rural Development,
EAFRD) для виконання заходів другого блоку.

Діяльність Фонду здійснюється на державному, ре-
гіональному та на місцевому рівнях у рамках пріоритетів
Європейського Співтовариства.

Також Постанова визначає цілі сільського розвит-
ку й структуру управління. Діяльність Фонду спрямова-
на на досягнення трьох цілей, які пов'язані з трьома го-
ловними напрямами сільського розвитку Європейсько-
го Співтовариства: посилення конкурентоспроможності
в сільському й лісовому господарстві як спосіб підтрим-
ки реорганізації; збільшення функції захисту навколиш-
нього середовища як спосіб підтримки управління те-
риторіями; поліпшення якості життя в сільській місце-
вості й здійснення підтримки економічної діяльності.

Як бачимо, напрям "поліпшення якості життя" по-
сідає третє місце й не має першорядного пріоритету у
політиці ЄС. Це обумовлено тим, що європейський
рівень життя є досить високим. Отже, таке виділення
пріоритетів для України нині є неприйнятним, адже
рівень життя в Україні є далеким від європейського.

У 2005 році Європейська комісія відновила Ліса-
бонську стратегію ЄС. У Лісабонському процесі цент-
ральне місце посідає розвиток сільських районів, який
є ключовим інструментом для реструктуризації секто-
ра сільського господарства, а також сприяння дивер-
сифікації та впровадження інновацій у сільській місце-
вості.

Регламент ЄС 1698/2005 визначив основні рамкові
заходи фінансування політики сільського розвитку на
новий програмний період 2007—2013 роки. Допомога
здійснюється на принципах взаємодоповнюваності, уз-
годженості та відповідності [9].

Беручи до уваги політичні пріоритети на рівні Євро-
пейського Співтовариства, Рада розробляє основні
стратегічні напрями сільського розвитку для визначен-
ня пріоритетних напрямів. Кожна держава-член ЄС по-
винна розробити Національний стратегічний план, що
містить у собі спеціальні цілі й рівні підтримки за раху-
нок коштів Фонду й інших фінансових ресурсів.

Виконання Національних Стратегічних Планів
здійснюється на основі програм сільського розвитку
відповідно до пакету заходів, які згруповані за певними
специфічними напрямами, що відзначено в Главі IV По-
станови.

У кожній програмі представлена стратегія на період
з 01 грудня 2007 року по 31 січня 2013 року, що вклю-
чає аналіз ситуації, визначення й вибір пріоритетних
напрямів, і очікувані (передбачувані) ефекти. Також пе-
редбачаються обов'язкові заходи для кожного голов-
ного напряму. Перелік фінансування складався відпо-
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відно до програми.
У цей час у Європейському

Союзі фінансова підтримка сіль-
ського розвитку здійснюється з
фондів: Guidance Section (Секція
Регулювання), Guarantee Section
(Секція Гарантії), SAPARD (Програ-
ма по підтримці сільського розвит-
ку), TRDI (Тимчасовий інструмент
сільського розвитку — Temporary
Rural Development Instrument).

За даними моніторингу сільського розвитку в ЄС з
2000 по 2006 роки було виділено 64,4 млрд євро. З них
за сім років фактичні витрати склали 84,6 % від плано-
вого показника. А на 2007—2013 рр. доля цієї статті ви-
датків знизилась до 34 % [2]. У 2013 р. витрачено на
підтримку сільського господарства 32 %. Натомість
збільшено видатки на регіональну політику (у 1988 р.
витрати складали 17 % бюджету ЄС, а у 2013 р. їх
збільшено до 36 %), зокрема кошти скеровані на роз-
виток сільських територій.

Зважаючи на вимогу громадськості щодо прозо-
рості витрат коштів бюджету ЄС, було прийнято Поста-
нову Ради № 259/2008, яка зобов'язує країни-члени
щорічно до 30 квітня публікувати інформацію щодо от-
римувачів грошей з EAGF та EAFRD, включаючи персо-
нальну інформацію щодо кожного бенефіціара та
розмір отриманого ним платежу [1].

Що стосується фінансової підтримки сільського
розвитку в країнах ЄС, то найбільша частка коштів на
сільський розвиток приходиться на Польщу (рис .1). З
2007 по 2013 роки з усіх фондів на підтримку сільсько-
го розвитку було виділено 90,98 млрд євро, що стано-
вить 15,6 % від загального обсягу коштів по всіх Краї-
нах ЄС.

2 і 3 місце займає Італія (9,12 %) і Німеччина
(8,9 %), відповідно. Саме останнє місце — Мальта (об-
сяг фінансування 0,07 млрд євро за 7 років).

Незважаючи на загальні цілі політики стійкого роз-
витку сільських територій і сільського господарства,
різні країни дотримуються різних пріоритетів, цілей і ме-
тодів здійснення. Ці розходження відображають істо-
рію й суспільство кожної країни, ступінь важливості
аграрного сектора, віддаленість сільських територій,
підприємницької культури й інших факторів, які впли-
вають на розвиток сільських територій.

Що стосується державної підтримки, то в різних
країнах приймаються різні заходи. Так, у Норвегії по-
літичні заходи з підтримки розвитку сільських територій
зводяться до податкової диференціації та схем розпо-
ділу доходів на рівні місцевих органів влади. У Польщі
здійснення допомоги уряду щодо розвитку сільських
територій провадиться через:

— форму пільгового кредитування (для закупівлі
землі, реалізації інвестицій у сільському господарстві
тощо);

— надання безпроцентних позик (фінансування не-
сільськогосподарської діяльності);

— спільне інвестування (підтримка й створення
інфраструктури);

— субсидування (підтримка біологічної варіатив-
ності й створення каналів реалізації продукції);

— скорочення податків (для створення робочих
місць).

Крім того, застосовується фінансова схема компен-
сації добровільної роботи фермерів по захисту навко-
лишнього середовища.

В Угорщині існує система використання грантів і
субсидій, де гранти, спрямовані на регіональний розви-
ток декільком міністерствам і органам влади на різних
рівнях і пропонує форми підтримки через їхні фінансові
ресурси.

У Фінляндії Місцева Програма Сільського Розвитку
(Local Initiative Rural Program) є новим інструментом
фінансування, у якому до 50 % витрат припадає на
Міністерство Сільського й Лісового Господарства, а
інша частина фінансування здійснюється за рахунок
приватних або муніципальних джерел.

У деяких державах існують механізми фінансового
вирівнювання для більш справедливого розподілу ка-
піталу на основі існуючих потреб. В Австрії застосовуєть-
ся механізм розподілу фінансових коштів від малих до
великих за розміром територій. У Данії гранти розпо-
діляються між округами й муніципалітетами. У Норвегії
даний механізм заснований на використанні доходу
місцевих органів влади. У Канаді передача фінансових
коштів відбувається з багатих областей до більш бідних
(з умовою, що вони є переважно сільськими). У Швеції
одержують трансферти лише муніципалітети, які мають
певні сільські структурні проблеми. У Греції платежі
спрямовані до відстаючих областей або до зон, які
включені до сфери впливу сільськогосподарської по-
літики загального ринку й схем стимулювання розвитку
аграрного сектора. У Чехії відсутня система передачі
трансфертів, але Міністерство фінансів рекомендує
щороку виплачувати регіональну субсидію менш роз-
виненим регіонам у вигляді компенсації. У США розмір
бюджетних коштів для програм фінансового вирівню-
вання не враховується [12].

Окрім того, у нормативних документах також ви-
значено основні напрями аграрної політики, а саме:
агроекологія; ранній вихід фермерів на пенсію; віднов-
лення лісових масивів; підтримка районів з менш спри-
ятливими умовами для сільського господарства й рай-
онів з екологічними обмеженнями; поліпшення стану
земель; створення служб допомоги фермерам і служб
зовнішнього управління фермами; збут якісної сільсько-
господарської продукції; відновлення й розвиток села,
захист і збереження сільської спадщини; диверсифіко-
ваність сільськогосподарської діяльності та діяльності,
яка є близькою до сільськогосподарського, з метою за-
безпечення множинних або альтернативних джерел до-
ходу; управління водними сільськогосподарськими ре-

Видатки 
Роки 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Сільське господарство  

(Розділ 1) 

43,7 43,5 43,7 43,3 43,0 42,7 42,5 42,3 

Розвиток сільської 

місцевості (Розділ 2) 

12,3 13,7 14,2 14,7 14,9 15,1 15,3 15,5 

Усього 56,0 57,2 57,9 58,0 57,9 57,8 57,8 57,8 

Питома вага у загальних 

видатках бюджету, % 

46,4 42,8 41,7 40,5 39,5 38,5 37,5 36,5 

Таблиця 1. Розподіл видатків бюджету САР ЄС, млрд євро

за цінами 2004 р.

Складено на основі [11].



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

119

сурсами; розвиток і удосконалення інфраструктури, що
пов'язана з розвитком сільського господарства; стиму-
лювання туризму й народних промислів; захист навко-
лишнього середовища та збереження ландшафтів;
відновлення потенціалу сільськогосподарського вироб-
ництва, порушеного природними стихіями й здійснення
заходів щодо захисту від стихійних лих.

Також дані нормативні документи регламентують
порядок і розміри інвестиційної допомоги, яка спрямо-
вана на залучення в сільське господарство молодих
фермерів та відповідно їх навчання, виплату компен-
сацій з використання земель у районах з несприятливи-
ми умовами, удосконалення умов переробки й збуту
сільськогосподарської продукції, підтримці, збережен-
ню й розширенню лісового господарства, стимулюван-
ня адаптації й розвитку сільської місцевості.

Основною метою інвестиційної допомоги є "модер-
нізація сільських володінь і удосконалення їхньої жит-
тєдіяльності" (ст. 18). У додатку до закону №1698/2005
наведено основні розміри фінансових виплат на
підтримку й розвиток сільського господарства [9].

Так, розмір фінансової допомоги, яка пов'язана з
облаштованістю молодих фермерів становить 55000
євро. Максимальний розмір допомоги, що виплачуєть-
ся внаслідок раннього виходу на пенсію, становить
18000 євро на одного отримувача. Компенсаційні ви-
плати встановлено в межах від 40 до 200 євро в розра-
хунку на 1 га площі, яка використовується у сільсько-
господарських цілях. Для районів з екологічними об-
меженнями встановлено розмір компенсаційних виплат
у сумі 200 євро на 1 га. Слід зазначити, що мінімальна
компенсаційна виплата може бути зменшена з урахуван-
ням географічної ситуації й економічної структури во-

лодінь на окремих територіях щоб уникнути перевитра-
ти коштів.

Інвестиційна підтримка, яка пов'язана з агроеколо-
гічною спрямованістю здійснюється шляхом диферен-
ціації земель. Так, наприклад, підтримка земель, зайня-
тих однолітніми культурами, становить 900 євро на
1 гектар. Для земель, зайнятих спеціальними багаторі-
чними культурами, розмір фінансової підтримки стано-
вить 450 євро на гектар. При використанні земель в
інших цілях — 200 євро на 1 гектар.

Підтримка лісового господарства є невід'ємною ча-
стиною розвитку "економічної, екологічної й соціаль-
ної функцій лісу в сільській місцевості" (ст. 29 п.1). У
Законі ЄС передбачена компенсація втрат доходів від
використання земель під лісові насадження. При
здійсненні заходів, спрямованих на створення або
відновлення лісових насаджень, виникають певні вит-
рати. Цим законом встановлено максимальний розмір
компенсації, пов'язаної з втратою доходів, що стано-
вить для фермерів і їхніх асоціацій 725 євро на 1 га, а
для будь-яких інших приватних осіб — 185 євро на 1 га.

Також регламентуються розміри й умови здійснен-
ня державної допомоги відповідно до заходів, спрямо-
ваних на сільський розвиток, у рамках чинного закону
(від обсягу інвестицій 40 % і 60 % — для регіонів з най-
менш сприятливими умовами). Перевищення розмірів є
неприпустимим. Можливе перевищення розміру допо-
моги лише в тому випадку, коли інвестиції здійснюють-
ся молодими фермерами (процентне співвідношення від
обсягу інвестицій складають 45 % і 55 % — у регіонах
з найменш сприятливими умовами).

Крім того, особливе місце займає державна допо-
мога країн-членів ЄС. Так, державна допомога як дже-
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Рис. 1. Розподіл країн ЄС за обсягами державної підтримки за 2007—2013 роки

Складено на основі [11].
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рело додаткового фінансування затверджується Комі-
сією, як частина програми по підтримці сільського роз-
витку. У цьому випадку держави-члени ЄС можуть по-
давати на затвердження рамкові закони, що є частиною
комплексу програм сільського розвитку відповідно до
закону ЄС [9].

На підставі вищевикладеного можна зробити вис-
новок, що справжній Закон ЄС по підтримці сільського
розвитку спрямований на:

1) створення робочих місць і сприятливих умов для
сільськогосподарської діяльності;

2) диверсифікованість сільського господарства;
3) забезпечення екологічної безпеки й поліпшення

природно-екологічних умов;
4) збереження культури сільськогосподарського

виробництва й спадщини;
5) направлені на узгодження розподілу фінансових

ресурсів Європейського Сільськогосподарського Фон-
ду Регулювання й Гарантії з підтримки й розвитку сіль-
ського господарства.

Необхідно відзначити чіткість і цілісність заходів
щодо сільського розвитку, які регламентовані норма-
тивними документами ЄС.

Зокрема у положенні 1 Коркської декларації, ви-
значені пріоритети сільського розвитку. "Стійкий
сільський розвиток повинен стати фундаментальним
принципом, що буде підтримувати всю аграрну політи-
ку. До таких цілей відносяться: зміна напряму міграції
сільського населення на позитивний, боротьба з бід-
ністю, створення робочих місць у сільській місцевості
та рівних можливостей для сільських і міських жителів,
задоволення потреби громадян у підвищенні якості жит-
тя, здоров'я, безпеки, особистого розвитку, підвищен-
ня рівня добробуту сільських жителів" [12]. Також у
рамках даного положення був визначений принцип збе-
реження та підвищення якості навколишнього середо-
вища в сільській місцевості.

Одним з напрямів сільського розвитку є розвиток
несільськогосподарських видів діяльності в сільській
місцевості (рекреація, створення музеїв традиційного
сільського господарства, розвиток туризму й т.д.). Так,
наприклад, у Франції створені Французькі регіональні
природні парки, які є інструментом політики розвитку
сільських територій, що мають певну унікальність і ба-
гату природну й культурну спадщину. Даний інструмент
дозволяє об'єднати позитивні фактори з економічним
розвитком сільської місцевості.

Головною метою створення таких парків є захист та
управління природною спадщиною, внесення вкладу в
планування використання земельних ресурсів і гармо-
нічний економічний розвиток сільської місцевості зі
здійсненням дослідницьких проектів. Створення таких
парків також вирішує проблему зайнятості сільського
населення.

У 2014 році вступили в силу нові правові норми для
політики розвитку сільського господарства (САР). Після
напружених перемовин між Радою та Європейським
Парламентом, політична угода з юридичних пропозицій,
яка була висунута Комісією у 2011 році, буда досягнута
наприкінці 2013 року.

Після реформи політика розвитку сільського госпо-
дарства повинна:

— сприяти підвищенню конкурентоздатності
сільського господарства;

— гарантувати якісне управління природними ресур-
сами та охорону навколишнього середовища;

— досягнути рівномірного територіального розвит-
ку економіки сільського господарства, включаючи ство-
рення робочих місць.

Для того, щоб бути більш ефективною політика роз-
витку сільського господарства:

— буде більш скоординована з іншими фондами ЄС;
— буде мати укріплений стратегічний програмний

процес;
— перегляне комплекс необхідних заходів.
Держави-члени ЄС будуть продовжувати проекту-

вати власні щорічні програми у відповідності з потреба-
ми власних сільських територій. Такі програми будуть
софінансовані з національними конвертами.

Зроблено істотні поправки і зміни щодо адмініст-
рування і інструментарію аграрної політики за двома
структурними блоками САР: першим — щодо регулю-
вання ринку (введені обмеження на максимально мож-
ливий обсяг виплат на сільськогосподарське підприєм-
ство в рік, при визначені розміру субсидій буде врахо-
вуватись кількість робочих місць) і другим — щодо
підтримки сільського розвитку (сприяння передачі знань
і інновацій у сільському і лісовому господарстві та у
сільській місцевості; підвищення і життєздатності всіх
видів господарювання; сприяння організації продоволь-
чого ланцюга постачання і управління ризиками у
сільському господарстві; відновлення, збереження і
зміцнення екосистем, які залежать від сільського і лісо-
вого господарства; стимулювання ефективного викори-
стання ресурсів; сприяння соціальній інтеграції, скоро-
ченню бідності і економічному розвитку в сільських ра-
йонах.

Для реалізації цих пріоритетів намічено 20 основ-
них заходів, зокрема: підтримка сільського господар-
ства, "що базується на знаннях"; додаткова підтримка
(до 3 тис. євро) фермерів, які отримують сертифікат на
якість продукції, яку виробляють; підтримка "організо-
ваного сільгоспвиробництва" з кращою ринковою по-
зицією (організацій продуцентів, "коротких" збутових
ланцюгів тощо).

ВИСНОВКИ
Іноземна практика показує, що для розвитку сіль-

ських територій необхідна узгодженість між політични-
ми інститутами, дії яких спрямовані на сільський розви-
ток. Крім того, відкрито новий розвиток сільської полі-
тики з виконанням програм, заснованих на інтегрованій
територіальній політиці, головний компонент якої є про-
цесом адміністративної децентралізації регіонів і муні-
ципалітетів.

Спільна агарна політика на всіх етапах її формуван-
ня і розвитку охоплювала, насамперед, систему ринко-
вого регулювання та ціноутворення. Спочатку вона сти-
мулювання нарощення обсягів сільськогосподарсько-
го виробництва, а пізніше — його стримування.

Нині існуюча політика завдяки зусиллям держав
Євросоюзу базується на таких основних принципах:
розвиток фермерських господарств сімейного типу;
багатофункціональній ролі галузі в національній еко-
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номіці; захисті доходів товаровиробників від природ-
них та ринкової стихій.

На 2014—2020 роки висунуто три основні цілі аг-
рарної політики: 1) життєздатне виробництво продо-
вольства; 2) стале використання природних ресурсів і
пом'якшення наслідків зміни клімату; 3) збалансований
сільський розвиток.

Отже, вивчаючи досвід ЄС, можна зробити висно-
вок про ефективне інституційне забезпечення цього про-
цесу. Насамперед, це стосується Спільної аграрної по-
літики ЄС та інструментів, які забезпечують її ефектив-
ну реалізацію, а також механізмів фінансування програм
сільського розвитку, засобів реалізації інфраструктур-
них проектів у сільській місцевості, характерних особ-
ливостей успішної діяльності численних інституцій, орі-
єнтованих на розвиток сільських територій ЄС, а також
його окремих країн і регіонів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Зростання ролі державного управління сферою по-
жежної безпеки (далі — ПБ) і необхідність його удос-
коналення обумовлюється характером і масштабом су-
часного виробництва, пов'язаного зі стрімким розвит-
ком різноманітних технологій, широким впровадженням
у промисловість, сільське господарство, будівництво та
побут новітніх легкозаймистих і горючих речовин та
матеріалів, масовим зведенням будинків підвищеної
поверховості, концентрацією великих матеріальних
цінностей і ринковим характером економіки нашої краї-
ни.

Усі ці обставини в сукупності та прояв небезпек,
пов'язаних із недооцінкою важливості здійснення необ-
хідних мір протипожежного захисту і незабезпеченням
потрібного рівня пожежної безпеки, призводять до по-
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жеж, у наслідок яких відбуваються великі втрати в еко-
номіці та створюються серйозні загрози життю і здоро-
в'ю людей, а також з'являються проблеми екологічно-
го характеру.

Виходячи з історичного аспекту забезпечення по-
жежної безпеки, необхідно вивчити питання щодо ста-
ну досліджень, які відбувалися в період СРСР за напря-
мом державного управління сферою ПБ.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями дослідження за напрямом державного
управління сферою ПБ займалася низка відомих ра-
дянських фахівців, до складу яких входили: А.М. Бара-
тов, Г.С. Бозуков, М.М. Брушлінський, В.К. Верескунов,
К.В. Голома, Б.Е. Касимов, С.Д. Лехман, А.К. Мікеєв,
Д.І. Михайлов, М.Я. Ройтман, П.М. Романенко, М.М. Со-
болєв, С.В. Соколов, І.С. Урбанський, М.Г. Шувалов,
Д.І. Юрченко та ін. Разом з тим, враховуючи особли-
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вості радянського періоду, за окремими працям визна-
чити ступінь дослідження питань державного управлін-
ня сферою ПБ складно у зв'язку з тим, що авторами ви-
світлювалися ці питання не завжди послідовно та системно,
що, у свою чергу, не дозволяє встановити повну карти-
ну для уявлення стану досліджень державного управ-
ління сферою ПБ за часи СРСР для подальшого вико-
ристання корисного досвіду.

МЕТА СТАТТІ
Необхідно встановити ступінь дослідженості дер-

жавного управління сферою ПБ у теорії та практиці пи-
тання.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Пожежі та всі процеси, що пов'язані з їх виникнен-

ням і розвитком, вимагають цілеспрямованого управлі-
ння, яке передбачає поряд із здійсненням організацій-
них, технічних та економічних заходів підвищення ролі
правового регулювання і координування відносин між
відповідними державними органами, суб'єктами госпо-
дарювання та іншими органами, які мають забезпечу-
вати пожежну охорону населених пунктів і об'єктів гос-
подарювання, а також подальшого удосконалення ме-
ханізмів їх діяльності та способів її організації.

Враховуючи те, що пожежна безпека є одним із над-
важливих видів суспільної безпеки, а також виключну
значимість питань ПБ для підвищення ефективності охо-
рони життя людей, національного багатства та навко-
лишнього природного середовища, питання державно-
го управління сферою ПБ знайшли своє відповідне
відображення в працях радянських, українських і зару-
біжних вчених.

 Як показує проведений автором аналіз, питання
державного управління сферою ПБ у радянські часи в
прямій постановці не розглядалися, що підтверджуєть-
ся відсутністю понятійних визначень "сфера пожежної
безпеки" і "державне управління сферою пожежної без-
пеки" в літературних джерелах і нормативних актах того
часу. При цьому термін "пожежна безпека" був досить
відомим і використовувався в якості одного з базових,
хоча і мав деякі змістовні відмінності.

Зокрема, як приклад, у державному стандарті СРСР
ГОСТ 12.1.033-81 "Система стандартов безопасности
труда. Пожарная безопасность. Термины и определения"
пожежна безпека об'єкта визначалася як стан об'єкта,
при якому з імовірністю, що регламентується, виклю-
чається можливість виникнення й розвитку пожежі та
впливу на людей небезпечних факторів пожежі, а також
забезпечується захист матеріальних цінностей [1].

У системі Ради економічної взаємодопомоги за часи
СРСР у стандарті СТ СЭВ 383-87 "Пожарная безопас-
ность в строительстве. Термины и определения" пожеж-
на безпека будівлі (спорудження, приміщення, пожеж-
ного відсіку) визначалась як стан об'єкта, при якому міри
попередження пожежі та протипожежного захисту
відповідають нормативним вимогам [2].

Така ситуація з питаннями держаного управління
сферою ПБ пояснюється існуванням у Радянському
Союзі єдиної вертикалі державного управління. Згідно
зі ст. 6 Конституції СРСР єдиною керівною силою ра-
дянського суспільства була КПРС [3]. Основу економі-

чної системи СРСР складала соціалістична власність, ос-
новною формою якої була державна власність. У тих
умовах основною формою управління всіма сферами
народного господарства було державне управління.

Грунтуючись на методі історичного дослідження,
проаналізуємо праці, які розкривають питання пожеж-
ної безпеки та управління нею за часи СРСР (друга по-
ловина ХХ ст.), а також їх змістовне наповнення з ме-
тою визначення ступеня дослідженості проблематики
державного управління сферою ПБ.

Дослідженню питань управління ПБ у Радянському
Союзі була присвячена низка праць фахівців і науковців.
Так, колектив авторів у відомій праці "Пожарное дело в
СССР" (1968) [4] і Я.Я. Щербина у праці "Основы противо-
пожарной техники" (1970) [5] розкрили історичні особли-
вості організації роботи пожежної охорони та добро-
вільних пожежних дружин, що були характерні другій по-
ловині 60-х років ХХ ст. у Радянському Союзі. Важливим
аспектом зазначених праць слід вважати історичний аналіз
розвитку пожежної справи та особливостей її організації
з боку держави в умовах різних державних устроїв.

 Відомий радянський фахівець Б.Е. Касимов у праці
"Организация управления пожарной охраной" (1982)
приділив увагу розкриттю питань функціонування органів
пожежної охорони в СРСР, змісту та формам їх управлі-
нської діяльності, шляхам удосконалення організаційної
діяльності управлінь і відділів пожежної охорони з кері-
вництва підлеглими підрозділами, а також зупинив увагу
на основних формах взаємодії пожежної охорони з інши-
ми організаціями державного управління та громадські-
стю у боротьбі з пожежами [6, с. 72]. Автор висвітлив
особливості функціонування державної системи бороть-
би з вогнем, де визначальне місце займала пожежна охо-
рона Міністерства внутрішніх справ СРСР. Саме на неї
було покладено найбільш відповідальні функції, пов'я-
зані з оперативним впливом на міністерства, відомства,
підприємства, організації та громадян з питань поперед-
ження і гасіння пожеж. У зв'язку з тим, що повноважен-
ня органів пожежної охорони МВД СРСР розповсюджу-
валися на всі галузі народного господарства, то автор її
відніс до групи спеціальних міжгалузевих (міжвідомчих)
органів управління. Особливістю праці слід вважати роз-
криття автором змісту та форм управлінської діяльності
в умовах радянської державної системи боротьби з вог-
нем, а також особливості взаємодії пожежної охорони з
іншими органами державного управління та громадські-
стю у боротьбі з пожежами в умовах єдиної управлінсь-
кої вертикалі.

Під авторством Б.Е. Касимова вийшла ще одна важ-
лива для державного управління праця "Организацион-
ные и правовые основы пожарной безопасности" (1990),
в якій знайшли своє відображення питання теорії та
практики ПБ. У ній сформульована правова концепція
організації пожежної безпеки, висвітлені поняття,
сутність та адміністративно-правові способи забезпе-
чення пожежної безпеки, запропоновані організаційні
та правові міри з подальшого укріплення пожежної без-
пеки в СРСР [7].

Разом з тим, праця базується, у більшому ступені,
на матеріалах попередньої праці 1982 року та узагаль-
нює фактичний матеріал, зібраний автором протягом
майже восьми років, а також результати проведених
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досліджень проблем подальшого удосконалення зако-
нодавства в сфері забезпечення пожежної безпеки в
СРСР. Питання державного управління ПБ, на жаль, не
отримали в праці подальшого розвитку.

Питання управління протипожежною службою знай-
шли своє відображення у відомій праці М.Г. Шувалова
"Основы пожарного дела" (1983) [8]. Важливим аспек-
том праці вважається системне уявлення автором про-
філактичних заходів, технічного забезпечення пожеж-
ної справи та пожежної тактики в радянський період.
Праця має важливий, хоча і більше прикладний харак-
тер, висвітлює питання організації та координування дій
підрозділів пожежної охорони під час гасіння пожеж
(тактичний рівень управління).

Аналіз літературних джерел з питань пожежної такти-
ки свідчить, що в період Радянського Союзу були добре
розроблені як її теоретичні засади, так відповідні прикладні
положення. Так, наприклад, авторський колектив у книзі
"Пожарная тактика" (1963) докладно виклав на високому
професійному рівні питання теорії та практики гасіння по-
жеж, завдання пожежної тактики, основні правила та поло-
ження стосовно бойових дій підрозділів пожежної охоро-
ни в різноманітних умовах розвитку пожеж [9].

Інша група авторів у однойменній праці "Пожарная
тактика" (1984) професійно висвітлила процеси розвит-
ку пожеж, властивості вогнегасних речовин, механізми
зупинення горіння, а також закономірності розвитку
пожеж у будівлях і спорудженнях різноманітного при-
значення та об'єктах народного господарства. Особли-
вістю праці став опис організації та керівництва гасін-
ням пожеж у населених пунктах [10].

Відомий фахівець Мікеєв А.К. у одноосібній праці
"Добровольная пожарная охрана" (1987) детально роз-
крив питання існування та розвитку системи протипо-
жежного захисту народного господарства СРСР і ви-
значив у ній роль добровільних пожежних організацій.
Праця стала першим грунтовним узагальненням на ком-
плексних засадах радянського досвіду з проблеми за-
лучення громадкості до боротьби з пожежами. Авто-
ром досліджені організаційна структура та зміст робо-
ти, а також визначені основні напрями удосконалення
діяльності добровільних пожежних організацій [11].

Групою авторів під керівництвом професора М.М.
Брушлінського була підготовлена системна наукова
праця "Системный анализ и проблемы пожарной безо-
пасности народного хозяйства" (1988), в який доклад-
но розглянуті теоретичні засади організації та функціо-
нування системи пожежної безпеки радянського народ-
ного господарства, зокрема питання довгострокового
планування випуску пожежної техніки, підготовки ква-
ліфікованих кадрів для пожежної охорони, автомати-
зації управління системою забезпечення пожежної без-
пеки, екологічні та соціальні проблеми боротьби з по-
жежами. У праці також знайшли відображення питання
удосконалення профілактичної та оперативної діяль-
ності пожежної охорони [12, с. 55—62].

Особливістю колективної праці можна вважати роз-
криття питань, пов'язаних із організаційно-управлінсь-
кими аспектами системи забезпечення пожежної без-
пеки у період СРСР на основі комплексного розвитку
складових цієї системи, у тому числі і державних органів
управління на кожному рівні ієрархії управління.

Питання пожежної безпеки та управління нею ціле-
спрямовано досліджувалися в системі Цивільної обо-
рони СРСР у межах функціонування протипожежної
служби [13, 14]. Основна частина існуючих результатів
таких досліджень у період СРСР ще не має доступу для
відкритого користування.

Відповідні питання державного управління пожеж-
ною безпекою в рамках соціалістичного устрою роз-
глядали такі вчені та фахівці, як: І.М. Абдурагімов,
Г.С. Бозуков, В.К. Верескунов, К.В. Голома, П.Г. Деми-
дов, В.М. Зозуля, С.Д. Лехман, М.Г. Клімушин, А.Я. Ко-
рольченко, Г.П. Міхно, Д.І. Михайлов, Ю.О. Назаров,
Ф.В. Обухов, В.І. Присадков, П.І. Рафа, М.Я. Ройтман,
П.М. Романенко, М.М. Соболєв, С.В. Соколов, М.О. Со-
фронов, Б.Ф. Туркін, І.С. Урбанський, Д.І Юрченко та
ін., які звертали увагу, в основному, на нормативно-пра-
вові засади та особливості практичних заходів щодо за-
безпечення вимог пожежної безпеки до різноманітних
об'єктів у різних сферах економічного та суспільного
життя.

Зберігаючи системність у нашому дослідженні, про-
ведемо аналіз зарубіжних літературних джерел, присвя-
чених питанням державного управління сферою ПБ за-
значеного вище періоду.

Досвід державного управління сферою ПБ у рин-
кових умовах у період СРСР мали тільки капіталістичні
країни. Однак, він фактично був не досить корисним для
умов соціалістичної держави, якою був Радянський
Союз. Лише деякі книги практичної спрямованості були
перекладені російською мовою. Одним з таких при-
кладів є відома одноособова праця У.К. Бейра "Осно-
вы противопожарной безопасности" (1979), у який роз-
глянуті практичні заходи щодо запобігання пожежам,
докладно і послідовно викладені методи, використан-
ня яких дозволяло ефективно вирішувати проблемні
питання боротьби з пожежами, а також значна увага
приділена протипожежному обладнанню будівель [15].

У якості інших прикладів можна навести такі праці:
за авторством Г. Шрайбера та П. Порста "Огнетушащие
средства" (1975), у якій розглянуті хіміко-фізичні про-
цеси [16]; за авторством Р. Віже "30 советов по пожар-
ной безопасности" (1982), у якій викладені поради та
рекомендації щодо профілактики пожеж та правилам
поведінки людей в умовах їх виникнення [17] та ін.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумок радянському періоду, необхід-

но підкреслити те, що в практичній площині державне
управління сферою ПБ існувало, хоча конкретного
змістовного наповнення і не набуло в силу того, що роз-
глядалось лише управління пожежною безпекою. На
нашу думку, такий підхід не сприяв переходу від пожеж-
ної безпеки, як стану об'єкта, до сфери ПБ як середо-
вища, в якому забезпечується необхідний рівень пожеж-
ної безпеки. Результатом такої ситуації стало те, що в
СРСР була ідентифікована не національна система ПБ,
а тільки система органів державного управління, які
опікувалися питаннями ПБ згідно з покладеними на них
обов'язків і завдань.

До того ж, радянські дослідники звертали більшу
увагу на регулюючу функцію держави, тому що інші
питання державного управління, що стосувалися сфе-
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ри ПБ, позитивно вирішувались у межах партійного ке-
рівництва СРСР на платформі єдиної економічної сис-
теми, основу якої складала соціалістична власність на
засоби виробництва, яка після отримання Україною не-
залежності перестала існувати.
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ВСТУП
Високі темпи науково-технічного прогресу, інтенсив-

не зростання обсягу нової інформації, зміна вимог до про-
фесійного рівня фахівців, введення нових спеціальностей,
системи сертифікації та атестації кадрів, висувають на пер-
ший план проблематику вдосконалення післядипломної
освіти.

Наука державного управління має значний теоретич-
ний, методологічний доробок. Різні аспекти державного
управління суспільним розвитком та освітою як його
складовою досліджені такими науковцями, як Г. Балихі-
ним, Н. Багаутдіновою, В. Бесчастним, В. Гамаюновим,
О. Дацієм, В. Дорофієнком, Г. Кологрєєвим, В. Пілюшен-
ком, О. Поважним, В. Сиченком та ін. Разом із тим, аналіз
досліджуваної проблематики дає змогу стверджувати, що
найменш розробленими є підходи щодо розв'язання пробле-
ми, пов'язаної з управлінням розвитком саме післядиплом-
ної освіти, урахування концепції лідерства у контексті удос-
коналення державного управління післядипломною освітою.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування інноваційного підходу

до кадрового забезпечення державного управління у сфері
післядипломної освіти.

УДК 351:378
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EDUCATION

Узагальнено підходи щодо кадрового забезпечення державного управління у сфері після-

дипломної освіти з урахуванням особистісного фактора. Проаналізовано концепцію лідерства

у контексті удосконалення державного управління післядипломною освітою на основі форму-

вання моделі відповідного соціальним умовам управління в процесі підготовки керівних кадрів.
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РЕЗУЛЬТАТИ
На всіх рівнях державного управління післядипломною

освітою провідною особою, яка визначає ціле-
спрямованість, продуктивність вказаної системи та вирі-
шальним чином впливає на всі аспекти її життєдіяльності,
виступає керівник. Найважливішою сферою його профес-
ійної діяльності є владні відносини та владно-розпоряд-
ницька діяльність, що дає змогу перетворити розмаїття дій
та взаємовідносин у цілісну систему діяльності людей на
основі певної законодавчої бази, та спрямувати її на до-
сягнення свідомо поставлених цілей. У зв'язку з цим при
впровадженні нових управлінських концепцій, моделей у
практику державного управління доцільно спиратися на
особистісний фактор системи управління. Тому правомірно
поставити проблему відповідності соціальним умовам уп-
равління післядипломною освітою на особистісному рівні,
що має забезпечуватися переліком професійно важливих
якостей, які дали б змогу керівнику реалізувати індивіду-
альний потенціал в управлінні, забезпечити управління на
відповідному рівні, виходячи з уявлень про відповідність
соціальним умовам. Основною ознакою відповідного соц-
іальним умовам управління післядипломною освітою вис-
тупає отримання якісних змін у розвитку виробництва, сус-
пільства, а його сутнісним виявом — реальне висування
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людини у центр уваги, вирішення проблем пов'язаних з як-
істю життя, перетворенням соціального компонента в про-
відну передумову життєдіяльності системи. Основою цьо-
го є забезпечення конкретних прагматичних дій щодо по-
становки та вирішення завдань, зорієнтованих на досяг-
нення цілей, які відповідають пріоритетам соціального роз-
витку. Для сучасного професіонала управління постанов-
ка інших завдань не має сенсу [2].

Удосконалення державного управління післядиплом-
ною освітою має спиратися на ефективне лідерство. У за-
гальному розумінні лідерство передбачає собою процес,
здійснюючи який індивідууми мобілізують та ведуть за со-
бою інших. Існує значна кількість концепцій лідерства, що
покладені в основу формування уявлень про даний фено-
мен у контексті відповідного соціальним умовам управлін-
ня [3].

Необхідно наголосити, що державне управління у
сфері післядипломної освіти має власну специфіку, ура-
хування якої зумовлює розгляд особливостей лідерства в
управлінні такою освітньою системою. Оскільки держав-
не управління є політичною функцією, що реалізується
через владно-організаційну діяльність, яка узгоджує
спільну працю і побут людей з метою досягнення постав-
лених загальносуспільних цілей і завдань, то така
діяльність в своїй основі спирається на потенціал політич-
ного лідерства [3].

Лідерство в післядипломній освіті має бути спрямова-
не на забезпечення її якості. Тому в освітньому закладі,
який використовує систему управління якістю, лідер має:
передбачувати загальну якість для свого закладу; нести
відповідальність за процес покращення якості; інформу-
вати про якість; мати впевненість, що потреби споживача
знаходяться у центрі політики та практичної діяльності зак-
ладу; гарантувати, що побажання споживачів будуть прий-
няті до уваги; керувати підвищенням кваліфікації штату,
зокрема у сфері забезпечення якості ключових освітніх
процесів; керувати інноваціями у межах освітнього закла-
ду; гарантувати чіткий розподіл серед організаційних
структур відповідальності у межах їх компетенцій; бути
здатним усувати штучні бар'єри організаційного та куль-
турного характеру; створювати ефективно діючі команди;
розвивати відповідні механізми, що здійснюють спостере-
ження й оцінку результатів освітнього процесу [3].

Таким чином, лідерство в державному управлінні після-
дипломною освітою не може бути в принципі зведене до
будь-якого його виду. Воно являє собою багатокомпонен-
тне утворення із власною специфікою. Це зумовлює його
виділення як самостійного явища та дослідження відпові-
дних компонентів.

З урахуванням викладеного можливо конкретизувати
уявлення про лідерство у сфері державного управління
післядипломною освітою і припустити, що лідер держав-
ного управління післядипломною освітою є людиною, здат-
ною висувати продуктивні цілі розвитку системи з ураху-
ванням змін у зовнішньому середовищі та суспільних пріо-
ритетів, знаходити оптимальні шляхи їх досягнення на ос-
нові владно-розпорядницької діяльності у межах єдиного
правового поля, визнаних соціальних норм та цінностей,
використовуючи для цього зусилля персоналу та власної
ініціативи.

Необхідно виділити існування стилю колективного уп-
равління — державного органа, організації та індивідуаль-
ного суб'єкта — конкретного керівника, посадової особи.
Притаманні загальні ознаки конкретизуються і доповню-
ються індивідуальними, обумовленими як специфікою
професійної діяльності, так і особистісними якостями.
Стиль діяльності колективного суб'єкта державного управ-
ління впливає на риси стилю індивідуального суб'єкта. Але

останній в системі державного управління відіграє велику
роль, особливо в періоди соціальної трансформації. Пе-
рехідний стан систем влади і управління обумовлює існу-
вання різновидів змішаних авторитарно-демократичних
стилів. При цьому пропорції авторитарної та демократич-
ної складових залежать від конкретних умов функціону-
вання керуючої системи, конкретних управлінських ситу-
ацій, що мають місце на різних рівнях державного управл-
іння [1].

Керівник, стиль якого відповідає об'єктивним потре-
бам освітньої системи, пріоритетам розвитку суспільства
й очікуванням підлеглих здатний досягати кращих резуль-
татів, підвищувати ефективність власної управлінської
діяльності. Тому відповідність стиля управління об'єктив-
ним потребам післядипломної освіти, усунення існуючих
обмежень, які, зокрема, полягають у недосконалості де-
легування повноважень, відсутності особистої відповідаль-
ності, контролю за виконанням рішень, нехтуванні явними
та прихованими порушеннями морально-етичних норм є
передумовою впровадження пропонованої моделі держав-
ного управління.

Особливості управлінської діяльності у системі дер-
жавного управління полягають у тому, що вона здійс-
нюється у межах певного органа державної влади, органі-
зації, колективу, який має державну якість, розглядається
як система й реалізується особливим суб'єктом — поса-
довою особою, яка використовує перш за все службові,
тобто похідні від держави, повноваження, державні спо-
соби управління, що грунтуються на застосуванні різних
форм і методів державної влади. При цьому дуже велику
роль відіграє авторитет даної влади. Людина, яка висту-
пає її носієм, цей авторитет "приймає" на себе. Отже, вка-
зана діяльність значною мірою полягає у застосуванні ме-
тодів державного управління, які уявляють собою спосо-
би практичної реалізації управлінських функцій шляхом
організаційно-розпорядчого впливу суб'єкта управління на
поведінку і суспільну діяльність керованого об'єкта з ме-
тою досягнення розглянутих вище управлінських цілей.

Поєднання керівників різного призначення в межах
державного управління, розповсюдження їх впливів на роз-
маїття професійних сфер зумовлює необхідність розгля-
ду проблеми професіоналізму кадрів державного управл-
іння післядипломною освітою, яка постає у першу чергу в
аспекті загального і специфічного у складі професіоналіз-
му.

Професіонал у сфері управління повинен розглядати-
ся з позицій системного підходу як "система", що скла-
дається з підсистем психофізіологічного, психосоціально-
го та соціально-функціонального характеру, де кількісні
та якісні співвідношення окремих елементів утворюють
соціально-психологічний стрижень особистості фахівця-
управлінця [1].

Першу структуру складають психофізіологічні якості
(статеві й вікові особливості, тип нервової системи, особ-
ливості темпераменту, анатомофізіологічні особливості
організму, які виступають своєрідним підгрунтям, на яко-
му базуються професійно важливі якості).

До другої структури слід віднести психологічні якості,
перелік яких може розглядатися як психограма менедже-
ра, що містить у собі кваліфікаційну характеристику (тобто
уявлення про необхідні професійні знання, навички та умін-
ня) і вимоги до рівня розвитку психічних пізнавальних про-
цесів та психічних властивостей особистості професійного
управлінця. Психологічним аналізом було встановлено ди-
хотомічні пари психічних функцій фахівця, що професійно
займається менеджментом: мислення — чуттєвість, сенсо-
рика — інтуїція, екстраверсія — інтроверсія, раціональність
— ірраціональність, інтернальність — екстернальність,
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інтенціональність — екзекутивність. У межах означеної
структури виділяються особистісні якості соціально-пси-
хологічного характеру (цінності, переконання, світогляд,
професійні здібності, морально-етичні якості).

Третя структура обумовлена наслідками вивчення ос-
новних професійних функцій, об'єкта професійних зусиль,
основних засобів та методів вирішення професійних зав-
дань тощо.

Професіоналізм являє собою інтегральну характери-
стику індивідуальних, особистісних та суб'єктнодіяльніс-
них якостей, що дають можливість на максимальному рівні
успішності вирішувати типові для тієї чи іншої діяльності
завдання й розглядаються як цілісне утворення. Можливо
виділити принаймні три рівні професіоналізму: виконавчий,
компетентний, досконалий. Виконавчий рівень в основно-
му передбачає репродуктивну діяльність, досконалий —
виступає як рівень, якого можливо прагнути, як ідеал, а
рівень компетентності в основному визначається як рівень
"поглибленого знання", "здібності до актуального виконан-
ня діяльності", "адекватного виконання завдань" [4].

Розглядаючи природу компетентності, необхідно заз-
начити наступне. По-перше, компоненти компетентності бу-
дуть розвиватися й проявлятися лише у процесі цікавої для
людини діяльності. Їх неможливо досліджувати окремо від
мотивації: мотивація виступає частиною компетентності.

По-друге, ефективна діяльність як результат декіль-
кох факторів значно більше залежить від цілого ряду не-
залежних взаємопов'язаних компетенцій, які охоплюють
широкий спектр ситуацій в процесі просування до мети, ніж
від рівня окремої компетентності або здібності, що прояв-
ляється в конкретній ситуації. Потрібно оцінювати саме
повний набір компетенцій, що проявляються індивідом в
різних ситуаціях протягом тривалого часу, який витрачаєть-
ся на досягнення значущих цілей.

По-третє, конкретна ситуація, у якій опиняється
індивід, безпосередньо впливає на формування у нього
цінності, а також на можливість розвитку та оволодіння
новими компетенціями. Проте не лише обставини впли-
вають на це, але й самі люди також активно здійснюють
вибір і проявляють себе по новому [5].

У цьому контексті необхідно приділити увагу питанню
професіоналізму. Прийнято виділяти два компонента про-
фесіоналізму: мотиваційний та технологічний. Мотивацій-
ний компонент професіоналізму керівника післядиплом-
ної освіти доцільно представити за допомогою таких по-
казників: професійні управлінські та педагогічні цінності,
виховні ідеали; розуміння значущості державного управл-
іння у сфері освіти, його масштабності, всеохоплюючого
характеру; усвідомлення суспільної ролі управлінської
діяльності в системі післядипломної освіти, а також ступе-
ня відповідальності за результати її функціонування; про-
фесійний світогляд; дотримання морально-етичних норм
управління в освітній системі; лідерська мотивація; профес-
ійне цілепокладання та цілеутримання; визнання себе са-
мого причиною успіхів або невдач в управлінні освітньою
системою; наявність сенсів професійної діяльності, стійко-
го розуміння її результатів як складової власного життє-
вого успіху; породження нових сенсів; автентичність
професійної діяльності, індивідуалізована система сто-
сунків, оцінок; визнання й постійна підтримка позиції
професіонала, прагнення до професійного самовдоскона-
лення; висока мобільність у межах управлінської діяльності
у сфері післядипломної освіти, готовність до гнучкої пере-
орієнтації на іншу діяльність в управлінні освітою; ефек-
тивні професійні міжособистісні контакти; адекватний
рівень професійних намагань.

Технологічний компонент професіоналізму доцільно
представити за такими показниками: професійні знання у

сфері теорії соціального управління, теорії та історії дер-
жавного управління; нормативно-правові знання щодо
функціонування системи післядипломної освіти; про-
фесійні знання у сфері загальної педагогіки, професійної
педагогіки, педагогіки післядипломної освіти, андрагогі-
ки; психологічні знання у сфері психології управління, пси-
хології управління людськими ресурсами, педагогічної пси-
хології, психології навчання дорослих; знання у сфері соц-
іальних наук; акмеологічні знання (знання у сфері акмео-
логії як науки про найвищі досягнення зрілої особистості,
її самореалізацію); знання та уміння застосовувати соц-
іальні, управлінські, освітні технології; професійна само-
свідомість, зокрема, моральна; уміння та навички у сфері
державного управління, концептуальне мислення; загальні
та спеціальні здібності (управлінські, педагогічні, творчі);
управлінське мислення, педагогічне мислення; інновацій-
не мислення; ефективність професійної діяльності; психо-
логічна вартість результатів праці; готовність до діяльності
в екстремальних, кризових умовах; готовність до вдоско-
налення професійної діяльності.

На особистісному рівні умовою адекватності керівни-
ка виступає узгодження мотиваційного компоненту про-
фесіоналізму з реальними практичними можливостями
особистості.

Компетентнісний підхід є найбільш продуктивним для
оцінки професійного розвитку сучасного керівника. Він
дозволяє більш глибоко оцінити його професіоналізм, ос-
кільки феноменологією його професійного досвіду висту-
пають не його компоненти (знання, уміння, навички, що
проявляють себе з високим ступенем варіативності в про-
фесійній діяльності), а особливості структурної організації
тієї ієрархії психічних носіїв, які з середини визначають ем-
пірично констатовані властивості професійного досвіду.
Ефектом інтеграції знань, умінь, навичок, звичок у профес-
ійному досвіді керівника є його професійна компетентність.

Акцент на ціннісно-смислових орієнтаціях керівника в
контексті основних ідей соціально-адекватного управлін-
ня дає змогу більш повно реалізувати його потенціал за
рахунок усвідомлення ним соціальної значущості управлі-
нської діяльності, посилення соціальної спрямованості
цілепокладання. Це загалом сприяє підвищенню профес-
ійної усталеності керівника. Розробка та використання
адекватних методик оцінки компетентності керівних кадрів
післядипломної освіти на основі професіограми менедже-
ра сприяє більш повній реалізації особистісного потенціа-
лу фахівців і є передумовою створення відповідного освіт-
нього середовища, зокрема формування відповідного
змісту навчання. При цьому потрібно передбачити транс-
ляцію та "укорінення" провідних ідей соціально-адекват-
ного управління через зміст післядипломної підготовки.
Такий підхід зумовлює необхідність зосередження на
міждисциплінарно-інтегрованих вимогах до результату
освітнього процесу та узгодження цілей підготовки з кон-
кретними ситуаціями її застосування в управлінській діяль-
ності.

Важливим аспектом впровадження компетентністно-
го підходу щодо підготовки управлінських кадрів до реалі-
зації відповідного соціальним умовам управління є дослі-
дження й урахування особливостей професійної дефор-
мації керівників.

Будь-якій професії притаманний певний спектр дефор-
мацій, ознаками яких виступають порушення у діяльності,
професійні зміни особистості, що не відповідають нормам
моралі та професійної етики. Професія управлінця може
значним чином деформувати особистість. Серед причин,
які обумовлюють деформуючий вплив потрібно виокреми-
ти високу емоційну напруженість праці керівника, її влад-
но-розпорядницький характер, тривале інтелектуальне на-



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

129

вантаження. Ймовірність виникнення деформацій
збільшується у періоди професійних криз, які можуть бути
нормативними, що виникають при переході до наступної
стадії професіоналізації, та ненормативними, які виника-
ють під впливом психотравмуючих факторів. При конст-
руктивному виході з кризи особистість долає негативні,
професійно небажані якості, при деструктивному — ці
якості посилюються.

Деформації порушують цілісність особистості й чинять
опір ефективній діяльності. Це може мати свій вияв у підви-
щенні конфліктності, агресивності керівника, дратливості,
універсалізації накопиченого досвіду, репресивному ха-
рактері спілкування, консерватизмі, послабленні почуття
гумору. Високий рівень психічної ригідності, неадекватна
самооцінка, викривлення "Я-концепції", мотивація уникан-
ня невдач виступають сприятливою основою для виникнен-
ня такої деформації.

Професійна деформація може охоплювати різні струк-
тури психіки людини. На ціннісно-мотиваційному рівні про
появу деформації свідчить перегляд ціннісних орієнтацій,
пов'язаних з активністю, творчістю, цілями професійної
діяльності у бік їх обмеження. На когнітивному рівні має
місце пізнавальна пасивність, негнучкість та стереотипність
мислення [3].

З огляду на викладене, суттєвим аспектом підготов-
ки керівника до реалізації відповідного соціальним умо-
вам управління є розвиток потреби у професійному са-
мовдосконаленні, яке безпосереднім чином пов'язане з
особистісним. Фундаментальною умовою такого розвит-
ку вважається усвідомлення особистістю необхідності
певних змін, зрушень, перетворення внутрішнього світу,
пошук нових можливостей самореалізації, тобто підви-
щення рівня професійної самосвідомості. Тому є нагаль-
на потреба у впровадженні у систему підготовки керів-
ників програм саморозвитку. При їх розробці потрібно
врахувати, що процес саморозвитку багато в чому зале-
жить від тієї ситуації, яка склалася у суспільстві на даний
час.

У нестабільному українському соціумі цей процес знач-
но утруднюється, оскільки існує величезна кількість соц-
іальних стандартів і критеріїв життєвого успіху, а ціннісні
орієнтації ще не склалися й залишаються дуже розмити-
ми. Крім цього нестабільне середовище містить у собі
різноманітні загрози, що можуть впливати на процеси са-
морозвитку. Але нестабільність середовища має й свої
позитиви, які також потрібно враховувати. Зокрема у пев-
них межах нестабільність середовища сприяє породжен-
ню розмаїття реакцій людини, гнучкості мислення, розши-
ренню горизонту мислення, розвитку терпимого ставлен-
ня до різних точок зору.

Значний вплив на процес саморозвитку та самореалі-
зації особистості здійснюють також ментальні чинники, що
потребує ментальної проекції при розробці освітніх про-
грам.

З урахуванням викладеного програми розвитку та са-
морозвитку керівних кадрів післядипломної освіти по-
трібно зорієнтувати на: дослідження та урахування інди-
відуальних особливостей керівника; стимулювання пошу-
ку та вивільнення внутрішніх ресурсів особистості, нере-
алізованих можливостей; підвищення готовності особис-
тості до змін; корегування існуючих професійних дефор-
мацій та інших обмежень розвитку; подолання інерцій-
ності мислення; підвищення рівня професійної самосвідо-
мості; створення умов для творчої самореалізації особи-
стості, стимулювання гнучкості і нестандартності мислен-
ня; тренування емоційної усталеності, здібності адекват-
ного реагування на стресові ситуації; моральне самовдос-
коналення особистості; вдосконалення навичок взаємодії

з іншими, роботи в команді; накопичення нового рефлек-
сивного досвіду; закріплення нових способів поведінки,
що засвоюються в процесі навчання; пошук ефективних
засобів управлінського впливу з урахуванням власного
потенціалу керівника; корекцію професійного розвитку
особистості.

Технологічна модель реалізації програм розвитку та
саморозвитку керівних кадрів післядипломної освіти має
включати: стадії змін поведінки особистості (підготовку,
усвідомлення, переоцінку, дію); процеси, що відбувають-
ся на кожній із зазначених стадій (мотиваційні, когнітивні,
афективні, поведінкові); комплекс засобів впливу.

ВИСНОВКИ
Таким чином, цілеспрямоване використання досягнень

теорії управління, зокрема ідей концепції відповідного соц-
іальним умовам управління в процесі підготовки керівних
кадрів післядипломної освіти сприяє забезпеченню відпо-
відності змісту навчання вимогам сьогодення, сучасним
стандартам управлінської діяльності, сприятиме поступовій
зміні світоглядної позиції, подальшому професійному са-
мовдосконаленню особистості керівника на основі твор-
чого застосування отриманих знань і сформованих вмінь,
підвищенню управлінської культури як важливої переду-
мови ефективного управління.
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Ще донедавна питання збереження водних ресурсів в
Україні не потребувало ретельного розгляду. Однак про-
цеси життєдіяльності людини все більше і більше призво-
дять до забруднення як навколишнього природного сере-
довища, так і поверхневих, підземних та мінеральних вод.

Вагомим сигналом того, що Україна наближається до
вичерпання не відновлюваних джерел фізичного виживан-
ня, а саме: питної води, було прийняття Загальнодержав-
ної цільової програми "Питна вода України" на 2011—
2020 роки, затвердженої Законом України від 03 берез-
ня 2005 року №2455-IV [1,2].

Ще одним небезпечним сигналом хімічного та ра-
діактивного забруднення підземних та унікальних міне-
ральних вод України є спроби видобутку сланцевого газу
в Україні.

Питання екологічної безпеки України і, зокрема, заг-
рози, що супроводжують видобуток сланцевого газу роз-
глядалися українськими вченими та експертами такими,
як І. Багрій, А. Васильченко, М. Гончар, А. Качинський,
А. Чубик, Є. Яковлєв, Л. Якушенко та ін. Також ці питан-
ня розглядалися зарубіжними вченими та експертами:
Аароном Верхамом (Aaron Wernham), Девідом Брауном
та ін. На думку вчених Тихоокеанського інституту (штат
Каліфорнія) очолюваних Пітером Глейком, проблема ви-
черпності запасів нафти є другорядною для людства у
порівнянні з загрозою зменшення запасів прісної води.

Об'єктивну оцінку видобутку сланцевого газу дають
німецький експерт Йонас Гратц з Центру безпекових дос-
ліджень при Технічному університеті Цюріха (Швейцарія)
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та польский експерт з энергетичних питань Роберт Зайд-
лер.

Враховуючи актуальність питання щодо загрози втра-
ти якості питної води та унікальних мінеральних вод Ук-
раїни, проблеми видобутку сланцевого газу в Україні по-
требують якнайширшого обговорення як науковцями, так
і громадськістю.

Враховуючи вищезазначене, метою статті є узагаль-
нення напрацювань щодо видобутку сланцевого газу в
світі та вироблення рекомендацій для України.

Варто нагадати про те, що світове співтовариство
надає великого значення збереженню водних ресурсів.
Так, у 2008 році ООН було запропоновано внести про-
блему нестачі прісної води в багатьох регіонах світу в спи-
сок найважливіших.

У 2009 році було офіційно репрезентовано третю до-
повідь ООН: "Вода в світі, що змінюється", в процесі підго-
товки та координації Всесвітньої програми з оцінки вод-
них ресурсів (WWAP) [8].

У документі наголошується на необхідності терміно-
вих дій задля уникнення глобальної водної кризи, викли-
каної нестачею водних ресурсів. Згідно з оприлюднени-
ми даними, до 2030 року 47% населення світу, тобто май-
же половина населення світу, житиме в районах з висо-
ким навантаженням на водні ресурси.

Не слід забувати, що майже одна п'ята населення
Східної Європи (16%) живе у будинках без водопроводу.
У сільських районах цього регіону без водопроводу про-
живає більше половини населення [6].



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

131

У контексті питання збереження водних ресурсів Ук-
раїни є саме на часі.

За оцінками провідних експертів розвинутих країн ЄС
(Англія, Франція і ін.), та США провідними факторами
екологічної небезпеки видобутку сланцевого газу є над-
ходження у геологічне середовище (підземні водоносні
горизонти) великої кількості токсичних речовин та їх ак-
тивний рух у породному масиві при гідророзривах.

За узагальненими даними Агентства охорони навко-
лишнього середовища США (ЕPA USA) частка хімічних
добавок у технологічній воді сягає 2%, але величезні об-
'єми водних розчинів, які використовуються при експлуа-
тації і повторах гідророзривів у свердловинах (9000 —
25000 м куб) пов'язані з поверненням 1300 — 23000 м
куб забруднених водних стоків. Вони вміщують як техно-
логічні реагенти (хлористий амоній, нафтопродукти), так
і токсичні мікроелементи зі сланцевих порід (йод, бром,
важкі метали, радіактивний уран та радій). Крім того,
відбувається насичення токсичними хімічними сполуками
великих обсягів сланцевих газонасичених порід, які внас-
лідок гідророзривів і збільшення проникності здатні фор-
мувати зони довготривалого забруднення підземної
гідросфери [12].

Варто зауважити, що такі забруднення впливають на
організм навіть при дуже низьких дозах.

Токсичні речовини у вигляді високотоксичних стоків
повертаються на поверхню. Навіть після ефективної очи-
стки вони повернуться у річки і поверхневі водойми, які є
суцільно зарегульованими і значно забрудненими. Крім
того, тиски гідророзривів сягають (за даними експертів)
500—1500 атмосфер, що є еквівалентом тиску породно-
го шару товщиною 1700—5000 м.

Це може свідчити про ризик потрапляння високоток-
сичних стоків у горизонти прісних підземних вод, які за-
лягають на менших відстанях від горизонтів зі сланцевим
газом.

Підтверджує це і український вчений Є.О. Яковлєв,
який серед інших загроз видобутку сланцевого газу
відзначає фактори ризику потрапляння небезпечних ре-
човин в горизонти питних вод:

— по-перше, при фрекінгу відбувається активне вид-
ілення газу і утворюється емульсія, що має низьку вагу та
в'язкість, а тому має здатність до швидкого руху і про-
никнення в області тектонічних розломів;

— по-друге, після видобутку газу в зоні проведення
гідророзриву залишається від 30 до 50 відсотків техно-
логічних розчинів, які мають здатність до повільного, але
стійкого руху у верхні горизонти. Цей процес є довготри-
валим і, за нашими оцінками, може тривати 30—50 років.
Тим не менш, при високих обсягах закачування рідини для
гідророзриву в процесі промислового видобутку нетра-
диційного газу цей фактор становить серйозну загрозу
забруднення водоносних горизонтів [5]. Так, за даними
Департаменту енергетики США технологія гідравлічного
розриву пласта була вперше застосована у 1947 році.
Цікаво, проаналізувати за цей час доступні дані Геологіч-
ної служби США стосовно катастрофічного зниження
рівня грунтових вод у штатах, де видобувається сланце-
вий газ.

За доступними даними до 1940 року основні сільсько-
господарські райони США, що включають штати: Коло-
радо, Канзас, Небраска, Нью-Мексико, Оклахома, Півден-
на Дакота, Техас, Вайомінг (прилеглі до двох найбільших
родовищ сланцевого газу в Оклахомі та Техасі) функціо-
нували без додаткового поливу сільськогосподарських
площ підземними водами [10].

З таблиці 1 видно, що загальна кількість зрошуваних
земель підземними водами різко зросла після 1940 року
і з 1949 по 1980 рр. збільшувалась у середньому на 0,35
% на рік. Саме тому в США для поливу сільськогоспо-
дарських площ вимушено використовували води з підзем-
ного водоносного горизонту High Plains.

До 1980 року рівень води у водоносному горизонті
High Plains в частинах Техасу, Оклахоми і південно-
західній Канзас знизився більш ніж на 100 футів і про-
довжує різко знижуватись (рис. 1), що вплинуло також
на наявність грунтових вод поверхневого стоку. Ці дані
можуть свідчити про тенденцію до виникнення пустель у
досліджуваних районах.

Не секрет, що вчені встановили взаємозв'язок між ви-
добутком сланцевого газу і землетрусами [3]. Зокрема,
на цьому наголошує BBC.Co.Uk. "Землетруси діляться на
дві групи: викликані технологією гідравлічного розриву
пласта (фрекінгу) й обумовлені закачуванням у пласти
відпрацьованої води". Якщо перші не є небезпечними для
життя через малу магнітуду, однак можуть пошкодити га-
зопроводи, комунікації, теплоцентралі і т. ін., то другі
представляють велику загрозу, оскільки можуть прово-
кувати землетруси, подібні до того, що стався в Оклахомі,
— стверджує Уїлліам Елсворт (William L. Ellsworth) з аме-
риканського Центру дослідження землетрусів.

Такі висновки група вчених зробила на підставі анал-
ізу сейсмічної активності в місцях видобутку сланцевого
газу, де під землю закачувалися відпрацьовані води — в
Техасі, Колорадо та Оклахомі.

У Британії, після того, як у квітні та травні 2011 року
застосування технології гідророзриву викликало два ло-
кальних мілкофокусних землетруси поблизу родовища в
Блєкпулі, роботи були призупинені, а британський уря-
довий Департамент енергетики і кліматичних змін ство-
рив комісію, яка прийшла до висновків, що при застосу-
ванні такої технології поштовхи техногенного походжен-
ня можуть продовжуватися.

Адміністрація канадської провінції Квебек також ого-
лосила про введення мораторію на видобуток сланцево-
го газу на два роки.

Райони, прилеглі до видобутку сланцевого газу 

Роки 
% поливних с/г площ 

підземними водами 

До 1940 Не потребували додаткового 

поливу 

1949 2 % 

1980 13,1% 

 

Таблиця 1. Тенденції зміни рівня води

у районах видобутку сланцевого газу

Рис. 1
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Заборона була введена після опублікування звіту про
небезпеки видобутку для навколишнього середовища, що
підготувало "Бюро оцінки впливу на навколишнє середо-
вище" провінції Квебек, в якому наголошувалося на не-
обхідності збору більшої кількості даних про вплив гідро-
розривів на екологію.

У Болгарії, Франції та ряді інших країн Європи діє по-
вна заборона на видобуток сланцевого газу.

Експерт з питань впливу видобутку сланцевого газу
на здоров'я, д-р Ляриса Мельник Дирска, одна із заснов-
ників спільноти експертів з охорони здоров'я (Concerned
Health Professionals of New York) зазначає про складність
отримання даних через обмеження можливості доступу
до збору інформації.

Однак на семінарі Національної Академії Наук США
був озвучений перелік симптомів у пацієнтів, що мають
часовий зв'язок із видобуванням сланцевого газу (табл.
2) [4, 7].

У дослідженні, проведеному McKenzie, також демон-
струється зв'язок між захворюваннями на рак та забруд-
ненням природного середовища внаслідок видобутку
сланцевого газу.

У деяких штатах США (Нью-Йорк) законом вимагаєть-
ся проведення оцінки впливу буріння сланцевого газу на
навколишнє природне середовище і тому в цьому штаті
буріння сланцевого газу не проводиться. Однак науковці
вимагають також, проведення додаткової оцінки впливу
на здоров'я.

Вітчизняні фахівці, аналізуючи прогнози видобутку
сланцевого газу на Олеській та Юзівській площах в Ук-
раїні, також наголошують на ряді небезпек, що супровод-
жують видобуток сланцевого газу, порівняно з природ-
ним, а саме:

— видобуток сланцевого газу є дуже високотехно-
логічним процесом: необхідне потужне обладнання, ви-
сококваліфікований персонал та дуже суттєві інвестиції;

— малий строк функціонування свердловини: навіть
нові технології (горизонтальне буріння та гідророзрив),
які збільшують площу контакту свердловини з породою
в 30—50 разів, забезпечують її економічно ефективне
функціонування до 2—3 років (для порівняння свердло-
вини природного газу функціонують 10—15 років);

— за даними реального видобутку, транспортування
та використання сланцевого газу — він має підвищену аг-
ресивність до металу, що скорочує тривалість експлуа-
тації газопроводів та в 2 рази меншу енерговіддачу;

— висока, порівняно з природним, собівартість газу
(США — реальні витрати 212—283$ на 1 тис м куб слан-
цевого газу, Газпром — 19$ на 1 тис м куб природного
газу; окупність інвестицій 10—12 років (5—7 при звичай-
ному видобутку газу);

— на відміну від газоносних площ США, де техно-
логічні параметри геологічного середовища вивчені дуже
добре і є сприятливими для видобутку (знижена міцність),
інші сланцеві басейни не вивчені настільки, щоб можна
було оцінювати запаси та витрати на видобуток для побу-

дови бізнес-моделей, тим більше, що собівартість слан-
цевого газу сильно залежить від глибини видобутку;

— незрозумілі екологічні наслідки, особливо відда-
лені, невивченість питання реакції навколишнього сере-
довища, в першу чергу забруднення підземної гідросфе-
ри (в т.ч. стратегічно важливих горизонтів прісних вод
питної якості);

— порушення поверхні та сейсмічні явища, викиди
парникових газів, вилучення з господарського викорис-
тання великих земельних площ;

— наявні технології видобутку передбачають суттєві
додаткові впливи на існуючу інфраструктуру та навко-
лишнє середовище, які обумовлені вилученням значних
земельних площ, залученням з наступним забрудненням
великих обсягів водних ресурсів (4—20 тис. м куб на одну
видобувну свердловину), додатковим навантаженням на
підприємства знешкодження відходів та транспортні шля-
хи.

Таким чином, фактично всі експерти одностайні у пи-
таннях небезпек, які супроводжують видобуток сланце-
вого газу, а саме:

— висока вірогідність забруднення водних ресурсів;
— можливість незворотної втрати великих площ зе-

мельних ресурсів;
— виникнення деформацій поверхні, підвищення сей-

смострушуваності;
— невизначеність реакції навколишнього середови-

ща на сумісну дію техногенних впливів, зумовлених розв-
ідкою та видобутком газу та інших виробництв (хімічні та
видобувні підприємства), а також наслідків глобальних
змін клімату (збільшення кількості та масштабності
опадів, частоти і висоти повеней);

— можливість потрапляння газу в атмосферу (від 4
до 8% газовіддачі) на етапі будівництва та експлуатації
свердловини (метан в декілька десятків разів ефективні-
ше ніж вуглекислий газ створює відомий "парниковий
ефект").

У даному контексті важливо згадати завдання і захо-
ди Загальнодержавної цільової програми "Питна вода Ук-
раїни", де регламентується "приведення нормативно-пра-
вової бази у сфері питного водопостачання та водовідве-
дення у відповідність із стандартами Європейського Со-
юзу, у тому числі в частині посилення відповідальності за
порушення нормативів забруднення навколишнього при-
родного середовища, насамперед скидів промислових
підприємств у водні об'єкти" [2].

В Україні кожна область має свої унікальні лікувальні
води. Зокрема, Львівщина — понад 100 мінеральних дже-
рел, так само, як і Харківщина та Луганщина, які до речі,
можливі завдяки відсутності тектонічних коливань (зем-
летрусів).

Рекомендації ЄС, зокрема, вимагають в рамках стра-
тегічної екологічної оцінки встановлення чітких обмежень
на здійснення операцій з гідророзриву на певних терито-
ріях, наприклад, на територіях, де існує ризик виникнен-
ня повеней або проявів сейсмічної активності, в приро-
доохоронних зонах, водоохоронних зонах тощо. Обме-
ження мають також стосуватися мінімальної відстані між
зоною проведення гідророзриву та підземними водонос-
ними горизонтами.

Саме тому, стратегічна екологічна оцінка діяльності
та оцінка впливу на довкілля окремих проектів повинна
здійснюватися відповідно до вимог існуючих директив ЄС
[9].

Виконання цих приписів, та статті 441 Кримінального
кодексу України, унеможливлює виконання угод про

Симптом % пацієнтів 

Висипи на шкірі та подразнення 48 % 

Тошнота або блювання 45 % 

Біль у животі 38 % 

Проблеми з диханням та кашель 41 % 

Кровотеча з носу 21 % 

 

Таблиця 2. Перелік симптомів у пацієнтів,

що мають часовий зв'язок із видобуванням

сланцевого газу
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видобуток сланцевого газу на Юзівській та Олеській ділян-
ках України, оскільки на цих ділянках існує висока
щільність населення та наявність охоронних зон водоза-
борів, об'єктів природо-охоронного значення, що пере-
шкодить бурінню такої кількості свердловин, які можуть
забезпечити прибутковість видобутку газу.

Отже, враховуючи вищезазначене можна зробити
висновок про те, що:

— будь-які проекти робіт, які можуть призвести до
забруднення природного середовища та негативно впли-
нути на здоров'я громадян, необхідно проводити прозо-
ро, з обов'язковим інформуванням населення та гро-
мадських організацій щодо наслідків такої діяльності;

— видобуток сланцевого газу це дуже небезпечне ви-
робництво, яке не може здійснюватись в умовах України,
враховуючи густонаселеність усіх її регіонів та наявність
унікальних вод, які знаходяться під охороною закону;

— погіршення екологічної ситуації в Україні вимагає
того, щоб перед початком будь-яких робіт чи будівницт-
ва потужностей, які можуть призвести до погіршення здо-
ров'я населення, проводилась відповідна оцінка впливу
на здоров'я та постійний науковий супровід такої діяль-
ності.

Саме тому, важливо серйозно осмислювати цю тему
з науковцями, спеціалістами різних галузей науки, орга-
нами місцевого самоврядування та територіальними гро-
мадами.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Тіньова економіка не є винаходом сучасності, вона
не з'явилась в ХХ столітті, коли у світовому просторі ут-
вердилися більшість нині існуючих економічних систем
світу. Проблема існування тіньового сектору пов'язана
з економічною діяльністю людей, а точніше з розумін-
ням її суті. Якщо в давнину виробнику продукції потрібно
було лише продати свій товар, то з певного періоду, з
появою економіки як галузі науки, з глибоким проник-
нення у суспільне життя необхідності регламентувати всі
види господарської діяльності, що здійснюються на
певній території, з'явилась необхідність чіткого контро-
лю за потоками виробленої продукції, наданих послуг,
отриманих доходів тощо.

Для того, щоб абсолютно чітко розуміти, з якими
масштабами економічної діяльності має справу держа-
ва, необхідно точно відслідковувати всі економічні про-
цеси, що відбуваються в державі, які є наявними дохо-
ди і видатки, які необхідно сплачувати податки і нада-
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вати дотації тощо. Все це є необхідною умовою забез-
печення економічної безпеки держави, створення ефек-
тивно діючого економічного простору, входження в за-
гальносвітові процеси виробництва та розподілу світо-
вого доходу. За таких умов, перед більшістю держав
світу постає проблема контролю за тіньовим сектором
економіки, максимального зменшення або ж навіть аб-
солютного подолання його в межах власної економіч-
ної системи. Саме тому все більшої актуальності набу-
вають процеси детінізації національної економіки, ви-
значення їх сутності та механізмів реалізації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ЗА
ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИДІЛЕННЯ
НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Процес пошуку можливих шляхів здійснення деті-
нізації національної економіки є похідним від дослід-
ження та аналізу тіньової економіки як складової
більшості сучасних економічних систем, її загальної ха-
рактеристики, особливостей та закономірностей. У кож-
ному конкретному випадку можна говорити про різні
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механізми та способи подолання тінізації та боротьби з
її негативними наслідками.

У сучасних умовах серед наукової спільноти не існує
єдиного погляду на проблему існування тіньової еконо-
міки. Вчені з різних сторін аналізують це явище і відпо-
відно пропонують різні шляхи детінізації економіки.
Зокрема, доробок українських науковців можна визна-
чити таким чином:

1. Економічні дослідження: Варналій З. С. присвя-
тив праці аналізу сутності, особливостей тіньової еко-
номіки та шляхів легалізації економічної діяльності [16];
Мазур І. І. досліджувала сутність детінізації в трансфор-
маційних суспільствах, чинники появи та поширення
тіньової економіки [10]; Мущинська Н. Ю. основний
аналіз дослідження спрямувала на висвітлення регіо-
нальних особливостей зниження рівня тінізації еконо-
міки, дослідження організаційно-економічного механі-
зму збалансованої детінізації регіонів [11]; Квасов С.А.
розглядав оранізаційно-економічний механізм виявлен-
ня та попередження тіньової діяльності [9]; Предборсь-
кий В. А. досліджував теорію та методологію детінізації
економіки у контексті трансформаційних процесів [14]
тощо.

2. Юридичні дослідження: Попович В.М. проаналі-
зував економіко-кримінологічну теорію детінізації еко-
номіки [12, 13]; Золотарьов А. І. досліджував звільнен-
ня від відповідальності та покарання за злочини у сфері
господарської діяльності, зокрема і кримінально-пра-
вові аспекти заходів з детінізації економіки ("податко-
вої амністії") [8]; Дригваль Н. П. присвятила наукові до-
слідження організаційно-правовим аспектам детінізації
відносин у сфері обороту об'єктів інтелектуальної влас-
ності [5]; Грошовик Ю. Я. аналізував особливості орга-
нізаційно-правових основ детінізації відносин у сфері
зовнішньоекономічної діяльності [3] та інші.

3. Дослідження у сфері державного управління:
Флейчук М. І. присвятила праці виокремленню теорети-
ко-методологічних засад детінізації економіки та про-
тидії корупції в Україні в умовах глобалізації [18].

Однак, на нашу думку, необхідно саме з позиції дер-
жавного управління дослідити саму сутність детінізації
економіки, розглянути найбільш поширені точки зору
на проблему тінізації економічних систем і відповідно
систематизувати наявні погляди на досліджувану тему.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є дослідження науково-теоретичних
аспектів сутності детінізації національної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЇХ
ОБГРУНТУВАННЯ

Розвиток політичної та економічної систем суспіль-
ства, духовно-культурних та цивілізаційних сторін люд-
ства у сучасному світі обумовлений складністю та са-
моорганізованістю суспільних систем. Одні й ті само
процеси залежно від обставин можуть мати різні фор-
ми прояву та наслідки для суспільства. Це в подальшо-
му визначає і способи та методи дослідження таких сус-
пільних процесів, можливість їх ідентифікувати.

У випадку тіньової економіки це проявилось у плю-
ралізмі трактувань даного явища. Розбіжності почина-

ються вже з визначення термінів, що характеризують
процеси, властиві тіньовій економіці. Зокрема в ук-
раїнській науковій літературі використовується термін
"тіньова" економіка. Представники російської еконо-
мічної науки надають перевагу поняттю "невидима" або
ж "неформальна" економіка. Англомовний світ пере-
важно використовує термін "чорна" економіка, дещо
менш вживаним є "прихована" економіка. На території
Північної Америки дослідники надають перевагу понят-
тям "підпільної", "прихованої" або ж "тіньової" еконо-
міки. Крім того, в науковому обороті присутні і такі виз-
начення: "таємна", "неофіційна", "нерегульована", "па-
ралельна", "друга", "секретна", "незареєстрована" еко-
номіка тощо [6, c. 419—420].

Різниця у визначенні терміну "тіньової економіки"
обумовлена розумінням її сутності та причин виникнен-
ня. Відповідно до законодавства України "тіньова" еко-
номіка — це заборонена законом діяльність з вироб-
ництва товарів і послуг, що здійснюється з метою зба-
гачення, а також правомірна ринкова економічна
діяльність, результати якої частково або повністю не
враховуються в державній звітності та оподаткуванні.
Основний акцент у визначенні тіньових доходів робить-
ся на тому, що вони, як правило не знаходять відобра-
ження у розрахунку ВВП країни. Внаслідок цього змен-
шуються надходження в державі протягом року, змен-
шуються розмір та кількісна оцінка сплачених податків,
це впливає на розрахунок можливих витрат держави,
на фінансування державних програм, виплату транс-
фертів тощо. Крім того, такі кошти можуть йти на фінан-
сування злочинної діяльності, незаконних операцій та
організацій, що своєю діяльністю порушують законо-
давство держави.

Врахування або неврахування у офіційній звітності
доходів характеризує ментальні та історичні ознаки
розвитку держави. Для господарських систем, що ма-
ють високі показники економічного розвитку, здебіль-
шого властива чітка формалізація економічних відно-
син та результатів їх діяльності. Розвинені країни шука-
ють механізми, відповідно до яких кожен, хто займаєть-
ся господарською діяльністю зобов'язаний і має мож-
ливість прозвітувати про неї. У країнах, де широкого
розповсюдження мають традиційні елементи ведення
економічної діяльності, або в країнах з перехідною еко-
номікою (до яких і відноситься Україна) не існує чітких
механізмів декларування приватної економічної діяль-
ності. Досить часто виробники продукції можуть вироб-
ляти її для себе, а надлишок продавати, навіть не підоз-
рюючи, що тим само стають учасниками тіньового сек-
тору економіки. Законодавство таких держав потребує
формалізації та уточнення видів і способів декларуван-
ня економічної діяльності, а населення таких країн має
бути ознайомлене з наслідками своєї діяльності.

У наукових працях західних країн можна виокреми-
ти три основні погляди на сутність тіньової економіки.
Перший напрям визначає тіньову економіку як діяль-
ність, що не зараховується до ВВП (А. Френз, Д. Блейдс,
К. Макафі, В. Казімієр, Р. Люттік-Хаузен). Другий на-
прям характеризує тіньовий сектор через здійснення
заборонених видів діяльності (А. Ділнот, С. Морріс,
Ф. Леєу, Б. Даллаго, Б. Контіні). Третій напрям до тіньо-
вої економіки відносить незадекларовані види еконо-
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мічної діяльності (В. Патрізі, Ж. Віллард, К. Карсон) [2,
с. 8—12].

Крім того, окремі зарубіжні дослідники демонстру-
ють альтернативне бачення щодо сутності тіньової еко-
номіки. Так, Е. де Сото у праці "Інший шлях" здійснив
"наукову революцію" стосовно висвітлення ролі і зна-
чення тіньової економіки. Значне наукове відкриття
праці Е. де Сото — це принципово новий підхід до пояс-
нення генезису тіньової економіки, де головною причи-
ною розростання міського неформального сектора є не
відсталість сільських мігрантів, ніби не здатних знайти
собі місце у легальному секторі, а бюрократична орган-
ізованість, перешкоджаюча вільному розвитку конку-
рентних відносин. Е. де Сото з нових позицій розглядає
якісні оцінки тіньового і легального бізнесу у "третьому
світі". Вважалося, що легальний сектор є носієм сучас-
ної економічної культури, тоді як тіньовий сектор —
пережиток традиційної економіки. Як висновок дослід-
ник зазначає, що легальна економіка країн, які розви-
ваються, функціонує за принципами меркантилізму, тоді
як саме "тіньовики" встановлюють істинно демократич-
ний економічний порядок, організовуючи своє приват-
не господарство на принципах вільної конкуренції.
Згідно з концепцією "Іншого шляху", нелегальна еко-
номіка є закономірною формою генезису масових, "на-
родних" форм капіталістичного підприємництва на пе-
риферії сучасного світового господарства [4].

Різні погляди на досліджувану проблему наявні і в
українських науковців. Варналій З С. тіньову економіку
поділяє на три складові сектори: неофіційний — діяль-
ність домогосподарств, що виготовляють та спожива-
ють товари чи послуги власного виробництва для влас-
них потреб чи потреб членів своєї сім'ї; кримінальний
— виробництво та продаж заборонених товарів і послуг
(наркотики, вибухові речовини, проституція); іллегаль-
ний — незаконне виробництво та продаж легальних
товарів без їх документального оформлення та/або
реєстрації підприємств. Іллегальний складник за озна-
кою сфери охоплення поділяють на внутрішній, зов-
нішній та глобальний. Внутрішній включає діяльність у
межах національної економіки, зовнішній — поза її ме-
жами, а глобальний передбачає транснаціональну (з
країною базування) і мультинаціональну (без конкрет-
ного центру розташування) частки [16].

"Економічна енциклопедія" надає таке визначення:
тіньова економіка — сфера вияву економічної актив-
ності, спрямованої на отримання доходів від здійснен-
ня заборонених видів діяльності або на ухилення від
суспільного (державного) контролю та сплати податків
при здійсненні легальних видів економічної діяльності
[7, с. 637].

На думку Артуса М., тіньова економіка — це діяль-
ність, включаючи протизаконну та злочинну, яка охоп-
лює усі сфери функціонування економіки та стадії про-
цесу відтворення, спрямована на отримання переважно
незаконних доходів у результаті розподілу й перерозпо-
ділу ВВП, а в ряді випадків ВНД, що негативно впливає
на соціально-економічний розвиток суспільства [1, с. 6].

Предборський В. А. вказує на те, що тіньова еконо-
міка — це системне явище господарювання асоціаль-
ної природи з різного роду інтенсивності соціальної
небезпеки, яка є формою кризи державного регулюван-

ня економіки в умовах процесів трансформації та вияв-
ляється в розвитку його дисфункціональності [15, с. 10].
Саме з такої точки зору, на думку Предборського В. А.,
тіньова економіка є загрозою національній безпеці дер-
жави.

У нормативно-правових документах, що визначають
засади забезпечення національної безпеки України,
тінізацію економіки визначено як реальну загрозу без-
пеці держави. Зокрема, в Стратегії національної безпе-
ки України "Україна в світі, що змінюється" зазначаєть-
ся, що "високий рівень тінізації економіки, поширення
тіньової зайнятості та методів ухилення від оподатку-
вання, криміналізація економічних відносин" [17] є тією
системною проблемою, що загрожує національній без-
пеці України у внутрішньому безпековому середовищі.
За таких умов на часі постає питання про здійснення
заходів, які будуть спрямовані на боротьбу з тіньовим
сектором, здійснення детінізації економіки.

Так само, як поняття тіньової економіки, сутність
детінізації економіки розглядається з різних точок зору,
залежно від власного розуміння авторами тінізаційних
процесів. На думку Мазур І. І., детінізація економіки
полягає у створенні такого інституційного середовища
в країні, де тіньова економіка стала б неефективною та
економічно невигідною. Тому автор пропонує низку
підходів, при використанні яких можна забезпечити
інституційні перетворення в трансформаційних еконо-
міках шляхом максимального врахування інтересів
суб'єктів господарювання з метою створення сприятли-
вих умов для легальної економічної діяльності. Ефек-
тивність детінізації національної економіки залежить від
доцільності застосування організаційно-правових, ад-
міністративних та економічних заходів державного
впливу на процеси тінізації економічної діяльності. Як
висновок Мазур І. І. зазначає, що роль держави поля-
гає в регламентації та обмеженні негативного впливу
тінізації економіки на легальну економіку, а не в її по-
доланні, оскільки тіньова економіка має об'єктивний
характер. Викорінювати необхідно кримінальну части-
ну тіньової економіки. Це є можливим завдяки інститу-
ційному забезпеченню детінізації економіки [10, с. 15].

Квасов С.А. досліджуючи сутність та механізми по-
передження тіньової економіки, зазначає, що "деті-
нізація української економіки пов'язана з комплексним
її реформуванням, спрямованим на усунення чинників,
які негативно впливають на економіку: порушення інте-
ресів між суб'єктами економічних відносин, що скоро-
чує базу розширеного відтворення одних суб'єктів на
користь іншим; скорочення офіційних джерел ресурс-
но-фінансового забезпечення підприємств; зростання
витратності, зокрема й тієї, що виникла внаслідок
штучного завищення витрат на ресурси, вузли та на-
півфабрикати (у деяких товарних групах українські ціни
перевищили світові); прояви монопольної поведінки" [9,
с. 12]. Економічні заходи детінізації мають базуватися
на створенні сприятливого економічного середовища
для розвитку підприємницької діяльності на конку-
рентній основі, адміністративні заходи — створенні
цілісної системи упередження та профілактики
здійснення тіньової діяльності, правові відповідати за
уведення санкцій за правопорушення, які б підвищува-
ли ризики від здійснення тіньової діяльності.
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Процеси детінізації розглядаються як на загаль-
нодержавному рівні, так і в межах окремих регіонів.
Мущинська Н.Ю. досліджувала можливість здійснен-
ня детінізації економіки регіонів, використовуючи
підходи загальнодержавного аналізу. В результаті
даного дослідження зроблено висновок, що "існу-
юча практика не передбачає збалансованого підхо-
ду до детінізації регіональних систем. Реалізація
державної регіональної політики детінізації вимагає
спеціального організаційно-економічного механіз-
му, який би дозволив вирішити комплекс питань, по-
в'язаних з вибором напрямів, способів, методів і
інструментів збалансованої детінізації регіонів" [11,
c. 12—13].

Під організаційно-економічним механізмом збалан-
сованої детінізації регіонів автор розуміє сукупність:
суб'єктів регулювання даного механізму (державні й
регіональні); економічних, правових, ресурсних, мето-
дичних елементів детінізації; об'єктів детінізації, на які
впливають об'єктивні фактори соціально-економічного
розвитку й суб'єктивні інтереси; регулюючих заходів,
спрямованих на детінізацію.

У монографії "Економіко-кримінологічна теорія
детінізації економіки" Попович В. М. детінізацію еко-
номіки розглядає через розробку теорії детінізації,
предметом дослідження якої є:

— діяльність наукових, законодавчих та виконав-
чих органів держави щодо створення економічних
передумов, які б сприяли поверненню підприємниць-
кої діяльності з тіньового в легальний сектор еко-
номіки;

— діяльність установ, підприємств, а також відом-
чих і міжвідомчих служб економічної безпеки, відпові-
дних підрозділів правоохоронних органів щодо ство-
рення організаційної та правової інфраструктури пре-
вентивної протидії тіньовим процесам, локалізації тіньо-
вих проявів та детінізації економіки;

— створення економічних передумов та організа-
ційно-правової інфраструктури детінізації економіки, а
також вдосконалення правової регламентації протидії
тіньовим процесам у сфері фінансово-господарських
відносин, які є об'єктом захисту від посягань тіньовиків-
делінквентів;

— створення передумов щодо ефективнішого ви-
користання досягнень суміжних наук у процесі науко-
вих розробок і практиці детінізації економіки;

— моніторинг тіньових процесів і аналіз власного
стану теорії детінізації з метою коригування гносеоло-
гічних і логічних елементів її предмета, визначення на-
прямів і перспектив розвитку теорії у особливій її час-
тині та елементах загальної частини; виявлення нових
тенденцій і закономірностей протидії тіньовим проце-
сам у цілому і в розрізі конкретних джерел тіньової еко-
номіки [13].

На нашу думку, наявність різних підходів щодо роз-
робки механізмів детінізації економіки є результатом
суб'єктивних оцінок вчених та державних службовців,
що займаються даними питаннями. Позитивним для еко-
номічної системи є постійний пошук найбільш оптималь-
них шляхів подолання тіньової економіки, розробка
адекватних потребам суспільства та економіки меха-
нізмів протидії тінізації. Однак такий плюралізм думок

може мати і негативну сторону, що проявляється в зро-
станні загроз економічній безпеці держави. Пошук та
апробація різнопланових підходів не сприяє утверджен-
ню єдиної державної політики у сфері боротьби з тіньо-
вим сектором, вимагає значних затрат фінансових
інструментів та є можливим у значних часових про-
міжках.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Отже, загальні висновки роботи можна звести до
наступного:

1) тіньова економіка є об'єктивним процесом, що
притаманний більшості країн світу. На даний час не існує
одностайності серед науковців щодо розуміння сутності
та оцінки загроз безпеці держави від тіньової економі-
ки;

2) у залежності від трактування тіньової економі-
ки розглядаються і можливі шляхи здійснення детіні-
зації національної економіки. Це теж, з однієї сторо-
ни, створює загрози економічній безпеці держави, а з
іншої — створює передумови для пошуку оптималь-
них механізмів детінізації економіки в конкретний мо-
мент часу;

3) на разі необхідним є утвердження на загально-
державному рівні єдиного механізму оцінки тіньової
економіки, що дозволить розробити ефективні напря-
ми реалізації державної політики у сфері боротьби з
тіньовою економікою України.

У подальшому автор статті зосередить свою увагу
саме на питаннях розробки ефективних механізмів дет-
інізації національної економіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Людство щодня намагається знайти відповідь на за-
питання стосовно мети свого існування, стосовно того, як
досягнути найкращих умов життя для людей на планеті
Земля, здійснювати пошуки сенсу життя. Такі філософські
роздуми є невипадковими в житті людини, адже з давніх
часів відбувався пошук тих ціннісних орієнтирів, які і ста-
вали дороговказом у житті суспільств, націй, держав.

Одним з важливих напрямів філософських пошуків є
намагання осягнути сутність дитинства як особливої фор-
ми розвитку людини. І хоча актуальність вказаної пробле-
ми має загальнолюдський вимір, більшість наукових по-
шуків обмежені часовими проміжками, цивілізаційними
факторами, використовуваними принципами наукових
досліджень та поставленими цілями. Особливого значен-
ня у контексті дослідження сутності дитинства набуває
проблема забезпечення безпеки дитини, створення спри-
ятливих умов для життєдіяльності і розвитку дітей у світі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИДІЛЕННЯ
НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Проблема забезпечення безпеки як соціальної кате-
горії була і є об'єктом дослідження науковців, соціальних
філософів, представників органів державної влади в різні
часи. Зокрема окремі аспекти даного поняття у своїх пра-
цях розглядали Б. Спіноза, Ж.-Ж. Руссо, Т. Гоббс. Серед
українських представників наукової думки щодо дослід-
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ження сутності безпеки варто виокремити праці В. Абра-
мова, В. Горбуліна, А. Качинського, Д. Кучми, В. Ліпкана,
Н. Нижник, Г. Ситника та інших. На нашу думку, більшість
наявних праць розглядають загальні засади забезпечен-
ня безпеки людини, не досліджуючи питання безпеки ди-
тини, загроз, що виникають протягом періоду розвитку
та дорослішання дитини, державних механізмів, що здатні
ефективно реагувати на негативні прояви у суспільстві по
відношенню до дітей. Тому необхідно з філософських по-
зицій розглянути вищевказані питання та проаналізувати
сутність безпеки дитини в сучасному трактуванні.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ (МЕТИ)
ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою статті є дослідження сутності безпеки дитини
з позицій загальнофілософського бачення.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Наукові дослідження сутності дитинства, намагання
осягнути глибину і складність даного поняття почалися
ще в давні часи. Окремі питання даної проблеми у своїх
працях піднімали Конфуцій, Аристотель, Джон Локк,
Жан-Жак Руссо та інші. Проте актуальність дослідження
та відносно давні терміни розробки даної тематики не
зменшили запитань та проблем, які виникають у дослід-
ників, що намагаються зрозуміти сутність дитинства як
науково-філософської категорії.

В "Енциклопедії Сучасної України" (т. 7) дитинство
трактується як проміжок життя людини від народження
до юності. Дитинство є особливим фізичним, духовно-
емоційним, соціальним і правовим станом людини [2, с.
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628]. Поняття дитинства прийнято розглядати з різних
аспектів, зокрема:

1. З юридичної точки зору:
а) відповідно до Закону України "Про охорону дитин-

ства", дитинство — це період розвитку людини до досяг-
нення повноліття, дитина — це особа віком до 18 років
(повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до
неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше [3];

б) відповідно до ст. 6. Сімейного кодексу України: 1.
Правовий статус дитини має особа до досягнення нею по-
вноліття. 2. Малолітньою вважається дитина до досягнен-
ня нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається
дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років [7];

в) відповідно до Конвенції про права дитини ГА ООН:
дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного
віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи,
вона не досягає повноліття раніше [4]. Окрім того, вік по-
вноліття у різних країнах може бути різним: В Аргентині,
Азербайджані, Монако, Намібії це — 21 рік, в Японії, Таї-
ланді та Південній Кореї — 20 років, в Україні, Російській
Федерації та в більшості країн світу — 18 років, в Непалі
та Шотландії — 16 років, в Узбекистані — 14 років.

2. З погляду фізіології: дитинство — це період інтен-
сивного фізичного й психологічного розвитку індивіда,
його підготовка до дорослого життя, зокрема й до голов-
ної функції — продовження виду, якій підпорядковані всі
інші функції [2, с. 628].

3. З точки зору психології: дитинство поділяють на
такі періоди: вік немовляти (від народження до 1-го року),
раннє дитинство (1—3 роки), дошкільний вік (3—6 років),
молодший шкільний вік (6—12 років), підлітковий вік
(12—15 років). У міру свого психологічного розвитку ди-
тина стає особистістю, здатною до самостійних дій на
основі свідомо поставлених цілей. Тобто, від народжен-
ня дитина не здатна свідомо визначати цілі діяльності, а
значить не може формулювати власні інтереси, мотиви
та стимули. Це означає, що дитина як людська істота має
суттєві обмеження у формулюванні того, що для неї є
корисним і бажаним, а що може нести загрози існування.

4. З точки зору демографічних процесів: категорія
"дітей" дає можливість оцінити результати відтворення на-
селення і спрогнозувати його перспективи. Верхньою ме-
жею дитинства відповідно до економіко-демографічно-
го аналізу вважають вік трудової дієздатності, закріпле-
ний законодавчо [2, с. 707].

Окрім того, є і нетрадиційні погляди на сутність дітей.
Наприклад, на думку американського економіста Г. Бекке-
ра, який займався дослідженням сімейних процесів з точки
зору ринкової економіки, діти є благами тривалого корис-
тування, які приносять переважно моральне задоволення.
Їх виховання потребує значних капіталовкладень та уваги
близьких родичів. З цим пов'язане і зменшення народжува-
ності у розвинених країнах, де дорожчим стає такий ресурс,
як людський час. Як наслідок, "дорогий час" підвищує зат-
рати на дітей та відповідно зменшує на них попит [1, c. 698].

Однак, така різностороння оцінка сутності дитинства
та дослідження дитини як об'єкта наукового аналізу не
сприяє утвердженню єдиного погляду на проблему. На
нашу думку, основна причина такого стану справ криєть-
ся в нерозумінні виключної ролі дитини у формуванні май-
бутнього людства. Зокрема більшість філософських слов-
ників та енциклопедій, які присвячені висвітленню філо-
софської тематики і є базовими джерелами отримання
інформації з питань філософії, взагалі не надають визна-
чення сутності дитини та дитинства як суспільного яви-

ща. Більшість авторів вказаних видань починають глибо-
кий аналіз із сутності людини як фізичної істоти. Так, в
філософсько-енциклопедичному словнику "Человек" заз-
начається, що "людина — це особливий рід сущого (існу-
ючого), найвища сходинка розвитку живих організмів на
Землі, суб'єкт соціального процесу, творець культури та
історії" [9, с. 414]. Далі детально вказано на проблему
походження людини, виокремлено значимі віхи в історії
становлення сучасної людини, визначено особливості по-
ведінки порівняно з поведінкою тварин, специфіку рівня
розвитку, роль міфів у становленні людини тощо. Жод-
ного слова в даній статті не присвячено дитинству як по-
чатку формування людини, зародження її фізичних та ро-
зумових здібностей, визначенню вікових особливостей
становлення та розвитку дітей.

На нашу думку, відсутність понять "дитини" та "дитин-
ства" у філософських словниках можна пояснити: по-пер-
ше, складністю наукового пізнання даного поняття, відсут-
ністю усталених підходів та принципів аналізу, неспро-
можністю наукової думки осягнути всю глибину вказаної
наукової проблеми; по-друге, нерозумінням в повній мірі
важливості дослідження сутності дитини як першоосно-
ви осягнення та аналізу подальшої поведінки дорослої
людини. Скоріш за все, ці причини потрібно розглядати
комплексно, реально розуміючи, що чим далі людство
намагається приховати всю складність та актуальність
наукового аналізу дитинства, тим важче у майбутньому
буде ідентифікувати загрози виживання людини у сучас-
ному світі, тим складнішою стає система забезпечення
національної безпеки держави, державного управління у
сучасних умовах, ефективного використання дитини як
майбутнього потенційного ресурсу для будь-якої нації.

Саме в такому ключі з'являється новий аспект щодо
дослідження сутності дитини — забезпечення її безпеки.
Не зрозумівши до кінця, ким є дитина, неможливо знайти
механізми, що дозволять створити безпечне середовище
для її життя. Можна довго сперечатись на предмет розу-
міння хто такі діти, як вони живуть, які потреби мають,
але в результаті дослідники обов'язково мають прийти
до питання забезпечення безпеки дитини як першоосно-
ви виживання людини в супільстві.

Безпека завжди була базовою категорією, від якої
відштовхувались у наданні оцінки тих чи інших умов для
життя людини. Від початку зародження людства і до сьо-
годення це питання не втрачає своєї актуальності, лише
змінюються форми його розуміння та прояву. На нашу
думку, неможливо з філософської точки зору зрозуміти
сутність дитини як суспільної істоти, не розглянувши філо-
софські аспекти забезпечення її безпеки як необхідної
умови розвитку людства взагалі.

Безпека — категорія, що має власне визначення та
філософський зміст. Зокрема безпека — це певний стан
системи, за якого вона зберігає свою цілісність, стійкість
(стабільність), здатність до ефективного функціонування
і прогресивного розвитку, а відтак — можливість надійно-
го захисту усіх її елементів (підсистем) від будь-яких дес-
труктивних внутрішніх і зовнішніх дій [6, с. 28]. Зрозумі-
ти сутність безпеки неможливо без відчуття небезпеки. З
філософської точки зору ці два поняття перебувають у
тісному діалектичному зв'язку. Крім того поняттями, че-
рез призму яких розкривається сутність безпеки є загро-
зи, стабільність, нестабільність, цінності, інтереси тощо.
Саме через смислове наповнення цих категорій необхід-
но розглянути питання безпеки дитини, як такі, що ста-
ють ключовими для розвитку дитини і людства в цілому.
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Поняття або ж відчуття небезпеки для дитини має дещо
відмінне змістове наповнення, ніж для дорослої людини.
Як зазначає Ситник Г. П., "існування будь-якої живої істо-
ти залежить від того, як вона може виявляти та оцінювати
чинники (у тому числі зовнішнього середовища), що заг-
рожують її фізичному існуванню" [6, с. 17]. Діти, незалеж-
но від обставин, здебільшого не здатні виявити та оцінити
такі чинники, а тому вони не можуть свідомо протистояти
загрозам життю, здоров'ю, існувнню тощо. Джерелом не-
безпеки для дитини в першу чергу можуть бути батьки, тоб-
то ті особи, що мають забезпечувати їх безпеку. Особливо
актуальною дана теза є для дітей найменшого віку, які в
силу фізичних обмежень не здатні протистояти будь-яким
проявам небезпеки взагалі. З часом дитина стає менш за-
лежною від батьків фізіологічно, але на передній план ви-
ходить залежність матеріальна та емоційна. Харчування,
одяг, житло, речі першої необхідності — це все є резуль-
татом діяльності батьків або опікунів, які мають гарантува-
ти дитині їх надання до повноліття.

Фактори безпеки-небезпеки для кожної дитини — це
суб'єктивні фактори, яка є характерними для кожної ок-
ремої сім'ї. Але це не означає що не може бути універ-
сальних факторів однакових для всіх родин. Варто відзна-
чити дуалізм — саме сім'я одночасно є і джерелом заг-
роз, і тим соціальним інститутом, що зобов'язаний про-
тистояти цим загрозам і захищати дитину. Вірогідність
реалізації загроз у кожній родині різниться і це залежить
від багатьох факторів. Саме тому задля забезпечення
безпеки дітей необхідно кожну сім'ю оцінювати на пред-
мет відповідності безпечним умовам життя дитини, наяв-
ності різних загроз, що можуть негативно впливати на
життя і розвиток дитини. Важливо зрозуміти, що джере-
лом загрози для дитини можуть бути навіть батьки (опі-
куни) та члени сім'ї: дідусі, бабусі, брати, сестри тощо.

Протидіяти небезпеці або загрозам можуть: сама ди-
тина з певного віку, батьки та держава, що має бути га-
рантом забезпечення безпеки кожної дитини. Від народ-
ження необхідно поступово вчити дитину розрізняти заг-
рози своєму існуванню: шкідливі продукти харчування,
ввімкнені побутові прилади, небезпека відкритих вікон,
агресія та насилля з боку членів сім'ї та сторонніх осіб,
знущання однолітків, різні дискримінаційні прояви у
суспільстві тощо. Однак головну відповідальність за за-
безпечення безпеки дитини мають нести органи держав-
ної влади. Держава повинна визначити чіткі механізми за-
хисту безпеки дитини, а саме: обмеження негативного
впливу на дитину з боку батьків та опікунів (насилля,
шкідливі звички, байдужість і бездіяльність тощо), чітка
регламентація діяльності установ та організацій, що відно-
сяться до сфери забезпечення безпеки дитини (виховні,
освітні, медичні заклади), розробка нового та удоскона-
лення вже існуючого нормативно-правового законодав-
ства, що сприяє регулювання сфери дитинства.

Першочерговим завданням держави має бути вияв-
лення та оцінювання чинників, що загрожують безпеці
дитини на кожному етапі її життя. Тому необхідно за-
фіксувати законодавчо такі етапи і відповідно визначити
норми та умови безпечного життя в кожному періоді.

Сприйняття небезпеки чи безпеки має суб'єктну та
об'єктивну форми. Небезпека є суб'єктною формою оцін-
ки дії через заперечення суб'єктом його природного існу-
вання. Тому по своєму об'єктивному змісту небезпекою є
заперечення власного буття суб'єкта. Дана оцінка покли-
кана спонукати суб'єкта до активних дій щодо самозбере-
ження. Об'єктивний характер небезпеки визначається у

формі суб'єктного визначення і тут необхідно розрізняти
об'єктивні передумови виникнення небезпеки [6, с. 20].

Саме суб'єктна форма розуміння небезпеки в подаль-
шому сприяє неадекватній оцінці даного явища. Небезпека
полягає у тому, що суб'єкт починає діяти виходячи зі своїх
уявлень про небезпеку, а не з об'єктивної реальності, тобто
реальної небезпеки [6, с. 27]. Однак за таких умов постають
нові запитання: як зрозуміти принципи об'єктивної реаль-
ної, яким чином можна об'єктивно визначити безпечні умо-
ви для життя дітей тощо. Нині дорослі (батьки, опікуни) ма-
ють основні права і можливості щодо визначення необхід-
них і безпечних факторів розвитку дитини. Але чи можна
бути впевненим, що дорослі дійсно об'єктивно оцінили на-
вколишнє середовище, проаналізували всі можливі загро-
зи життю і здоров'ю дитини, чітко визначили межі безпеч-
ного середовища тощо. Допустивши помилку, дорослі підда-
ють небезпеці майбутнє дітей на різних рівнях розвитку їх
особистості — від визначення стратегічних цілей, до прий-
няття ситуативних рішень в конкретних умовах.

Сучасний світ характеризується стрімким розвитком
інформаційних технологій, засобів комунікації, способів
отримання даних та їх інтерпретації. Науковцями дове-
дено, що діти мають здатність швидше пристосовуватись
до нових умов життя, ніж люди старшого покоління, ди-
тина підсвідомо адаптується до ноу-хау в той час, коли
дорослі починають їх аналізувати, оцінювати і досить ча-
сто сприймати негативно. Тому дорослим потрібно
здійснювати пошук способів адаптації до тих загроз без-
пеці дитини, які стали надбанням сучасності, необхідно
на випередження розробляти механізми захисту дітей в
умовах розвитку інформаційного суспільства.

У той же час, об'єктивної оцінки потребують і ті загрози
безпеці дитини, що добре знані у світі. Джерелом таких заг-
роз є дорослі громадяни і держава. До них, у свою чергу,
відносять: військові конфлікти (рішення про які приймаються
на рівні держави), природні катаклізми, точніше неспро-
можність державних інститутів забезпечити швидку реакцію
на них та захистити дітей, допущення грубих помилок у сис-
темі контролю за харчуванням дітей, громадськими органі-
заціями, що опікуються розвитком дітей, дошкільними та
шкільними закладами, де часто порушуються права дітей. У
багатьох країнах світу здійснюється систематична бороть-
ба з розповсюдженням дитячої порнографії, алкоголю, тю-
тюнових виробів, наркотичних засобів тощо. На жаль, ця
боротьба є часто неефективною в сучасних умовах, що ста-
новить загрозу життю і здоров'ю дітей.

Визначення загроз безпеці дитини має відштовхува-
тись від аналізу сутності її інтересів. Інтереси є тим інстру-
ментом, що формує середовище життєдіяльності люди-
ни та дитини. За визначенням Герасимчука А.А., "інтерес
— це форма прояву потреби, що скеровує суб'єкт на усв-
ідомлення мети діяльності; це спосіб відношення соціаль-
ного суб'єкта до необхідних умов існування, що вира-
жається в прагненні створювати і використовувати ці умо-
ви" [8]. Інтереси дитини — це абстрактне поняття, яке
досить складно поєднати з усвідомленою діяльністю
дітей. У науці не існує відповіді на питання стосовно того,
коли дитина починає діяти усвідомлено, коли вона розуміє
сенс життя, власні потреби і механізми їх задоволення.
Ще одним протиріччям є існування інтересів дитини і па-
ралельно інтересів дорослих, які теж можуть вступати в
суперечність. Батьки часто змушують дітей займатись
музикою, живописом, співами чи певним видом спорту,
не цікавлячись, чи хоче цього дитина. Батьки чи опікуни
змушують дітей ходити до школи, хоча інтереси дітей у
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цей момент можуть бути зосереджені на грі або іншій
формі розваги. Це звичайно суперечить інтересам дити-
ни, однак має значення для майбутнього і дитини, і дер-
жави в цілому. Тому необхідно зрозуміти, хто визначає
інтереси дітей та інтереси дорослих, хто їх корегує, зва-
жаючи на життєві обставини, рівень життя, географічні
умови, релігійні постулати тощо.

Варто зауважити, що формувати інтереси дітей можна
на основі ціннісних орієнтирів, що домінують в суспільстві.
Структурна схема системи національних цінностей, на дум-
ку Ситника Г.П. та інших науковців, має складатись з таких
елементів: цінності індивіда, цінності держави, цінності сус-
пільства. Загалом вони поділяються на природні та соціальні
[5, c. 61]. Проте, на нашу думку, цю схему необхідно допов-
нити ще одним елементом — цінності дитини, що визнача-
тимуть пріоритети розвитку дітей.

Насамкінець, як зазначає Шушківський А. І., "роль ди-
тинства у розвитку людини не вичерпується біологічним
дозріванням, а передбачає формування готовності до
участі у суспільному житті. Протягом дитячого періоду
відбувається становлення майбутнього члена суспільства
шляхом соціалізації та в процесі інтеграції субкультур ди-
тини і дорослого" [2, с. 628]. Тому людство має реально
розуміти власну залежність від дитинства, сприймати дітей
як умову подальшого свого існування та єдиний спосіб
розвитку і все це досліджувати через призму забезпечен-
ня безпеки дитини на всіх рівнях її життєдіяльності.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

У результаті проведеного наукового аналізу необхід-
но зробити наступні висновки. Дитинство як філософська
категорія в сучасних умовах має різні форми інтерпретації
та розуміння. Її сутність розглядають з юридичної, фізіо-
логічної, демографічної точки зору, через дослідження
психології дітей. Це призводить до різного бачення кате-
горії "дитинства" науковцями, при цьому не існує праць,
які б розкривали проблеми забезпечення безпеки дітей.

Безпека — категорія, що має власне визначення та
філософський зміст, розкриття якого є можливим через
дослідження загроз, інтересів, цінностей суспільного жит-
тя. У сфері забезпечення безпеки дитини саме батьки є
основним суб'єктом забезпечення безпеки для дітей і в
той же час основним джерелом небезпеки для дитини.
Визначати особливості функціонування окремих сімей
має держава, метою діяльності якої є розробка та впро-
вадження державних механізмів забезпечення безпеки
дитини.

У системі забезпечення безпеки дитини інтереси дітей
та інтереси батьків можуть мати суперечливі форми про-
яву. Причинами цього здебільшого є нерозуміння сутності
категорії "інтереси" з точки зору філософського осмис-
лення, з боку наявних правових та управлінських ме-
ханізмів забезпечення безпеки дитини.

Виходячи з вищесказаного, подальші наукові дос-
лідження спрямовані на виявлення змістового наповнен-
ня сутності "безпека дитини", визначення загроз безпеці
дітей, дослідження інтересів дітей та інтересів дорослих,
шляхів їх узгодження тощо.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА
ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
І ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Ефективність держави та конкурентоспроможність
економіки великою мірою визначається розвитком
місцевого самоврядування. У свою чергу, це передба-
чає посилення суб'єктності територіальних громад —
від визначення ключових проблем їх життєдіяльності та
ухвалення відповідних рішень до їх виконання. Останнє
потребує суттєвих змін у системі державного управлін-
ня та місцевого самоврядування, запровадження ефек-
тивних механізмів управління економічним, соціальним
та екологічним розвитком на місцевому рівні [1]. Саме
в такий спосіб найкраще забезпечується реалізація відо-
мого у світі принципу субсидіарності.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ,
ЩО РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ

Проблеми розвитку малого міста в різних (еконо-
мічних, соціальних, управлінських) аспектах відображе-
но в працях Б. Адамова, С. Білої, В. Борденюка, В. Да-
видовича, Ф. Заставного, М. Кости, Г. Лаппо, О. Лебе-
динської, Е. Маркова, А. Мельник, Р. Мерфі, В. Невелє-
ва, Е. Перцика, С. Писаренко, В. Рибака, Б. Хорєва,
Ж. Шабо, В. Удовиченка та інших учених.

Разом з тим, у науковій літературі відсутні комп-
лексні дослідження згаданих вище проблем, недостат-
ньо уваги приділено методології управління процесом
соціально-економічного розвитку малих міст, не окрес-
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лено роль окремих складових організаційно-економіч-
ного механізму їх розвитку.

Невирішені раніше частини загальної проблеми,
яким присвячується стаття: проведений аналіз
свідчить, що незважаючи на досить вагому систему
знань у дослідження нині бракує єдиного методолог-
ічного підходу до розробки концепцій, програм і
планів як інструменту вироблення і реалізації науко-
во обгрунтованої територіальної та соціально-еконо-
мічної політики, не відпрацьована методика підготов-
ки цих документів. Перед органами управління поста-
ла необхідність створення організаційно-методично-
го забезпечення прогнозно-аналітичних і програмно-
планових робіт тощо.

ФОРМУВАННЯ МЕТИ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є дослідити соціальний проект як
інструмент реалізації інноваційного та самоврядного
потенціалу територіальної громади малого міста, дати
оцінку та проаналізувати стартові умови соціально-еко-
номічного розвитку міста, які зумовлені внутрішніми та
місцевими чинниками.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У нових соціально-економічних і геополітичних
умовах особливу актуальність для міст України набу-
ває проблема визначення довгострокових перспектив
розвитку як основи для істотного підвищення кон-
курентоспроможності власної економіки. Правове за-
безпечення програмного розвитку територій грунтуєть-
ся на чинному законодавстві України, нормативних
актах та ін. Основним правовим документом, який за-
безпечує право територіальної громади на самостійне
вирішення проблем соціально-економічного розвитку
є Конституція України, у якій (ст. 143) визначається,
що територіальні громади міст України безпосередньо
або через утворені ними органи місцевого самовряду-
вання затверджують програми соціально-економічно-
го та культурного розвитку відповідних міст і контро-
люють їх виконання [1].

Більш поглиблене дослідження щодо управління
процесом соціально-економічного розвитку малих міст
виконано на прикладі м. Боярка. Це місто розташовано
у Києво-Святошинському районі Київської області. Зна-
ходиться він за 22 км від обласного центру, з яким має
автобусне сполучення. У межах міста існує залізнична
станція Боярка. Загальна чисельність населення скла-
дає 35,9 тис. осіб.

Довгий час Боярка лишалася фактично єдиним дач-
ним селищем поблизу м. Києва. Статус міста районного
підпорядкування Боярка отримала 30 грудня 1956 р.
Були об'єднані в єдине місто селище міського типу Бо-
ярка і с. Будаївка. У листопаді 1957 р. населені пункти
Ново-Боярка і Ново-Тарасівка також були включені до
складу м. Боярки і підпорядковані Боярській міській
раді депутатів трудящих.

Нині основними виробничими підприємствами
міста є: державні виробничі ремонтно-технічні під-

приємства "Укргазенергосервіс" та "Промінь", Бо-
ярське лінійне управління магістральних газопро-
водів, ВАТи "Іскра" та "Арксі", АТ "Мальви" — бо-
ярська швейна фабрика, хлібозавод, виробниче
підприємство "Київоблбджілпром", лідер світового
ринку серед вентиляційних систем ПраТ "ВЕНТС",
ТОВ "Арно-Україна", "Силуєт", "Трентон Трейдінг",
"Плеяди" та "АІР", єдиний у Європі метеорологічний
Центр НАК "Нафтогаз України", лісгосп, якому підпо-
рядковано ліси площею 18 тис. га (5 лісництв), 2 де-
ревопереробні цехи в яких виконують первинну об-
робку лісу та виготовляють меблі. Стабільно працю-
ють підприємства газового комплексу — головні на-
повнювачі міського бюджету.

У м. Боярці знаходиться відділ реєстрації актів ци-
вільного стану Києво-Святошинського районного управ-
ління юстиції, 5 загальноосвітніх шкіл, районна класич-
на гімназія, спецшкола-інтернат для дітей зі слабким зо-
ром, обласний Будинок дитини, районний дитячий бу-
динок змішаного типу; Будинок культури, 2 кінотеатри,
3 бібліотеки, районна дитяча школа мистецтв, Боярсь-
ка міська дитяча школа мистецтв, районний центр твор-
чості дітей та молоді "Оберіг".

У 1998 р. відкрито Боярське відділення Київсько-
го військового ліцею ім. І. Богуна. На території міста
розташовані ВП НУБіП України "Боярський коледж
екології і природних ресурсів", центр підготовки та
підвищення кваліфікації кадрів лісового господар-
ства. З 2000 р. у місті працює загальноосвітня при-
ватна школа для дівчаток "Леді", де звертають особ-
ливу увагу на особистісний розвиток дитини. 2 листо-
пада 2001 р. у Боярці відбулося офіційне відкриття
Центру соціально-психологічної реабілітації Київсь-
кої обласної дитячої лікарні. У 2011 р. відкрилася
приватна загальноосвітня школа для хлопчиків "Ка-
детство" I—II ступенів.

Медичні послуги надають центральна районна лікар-
ня, обласна тублікарня та Київський обласний протиту-
беркульозний диспансер № 1, обласна дитяча лікарня,
районна дитяча поліклініка.

Боярка — це місто, яке має багате історичне мину-
ле і потужній потенціал. Використати всі наявні можли-
вості для того, щоб відродити колишню славу рекреа-
ційної зони, створити гідні комфортні умови для жителів
міста, зміцнити економічну базу — такі завдання ста-
вить перед собою місцева влада.

Комплексний розвиток м. Боярки передбачає підго-
товку та проведення соціологічного дослідження, ме-
тою якого є визначення оперативних цілей стратегічно-
го плану міста, до яких належить розвиток бізнесу,
людського потенціалу та соціальної інфраструктури, а
також розроблення стратегій його розвитку шляхом
формування та зміцнення його фінансової бази на ос-
нові максимального залучення внутрішніх резервів; за-
безпечення соціальних стандартів життя населення в
малому місті.

Усвідомлюючи важливість зазначеного та врахо-
вуючи підвищення останнім часом соціальної актив-
ності місцевої громади, Боярська міська рада по-
ставила завдання щорічно реалізовувати комплекс за-
ходів, які стимулюють місцеві ініціативи, забезпечу-
ють швидке та якісне розв'язання актуальних проблем
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громади, виховують патріотизм i соціальну відпові-
дальність, зрештою сприяють формуванню самоор-
ганізованої й відповідальної територіальної громади.
Вважаємо, що одним з найбільш ефективних інстру-
ментів для вирішення цих завдань є соціальний про-
ект.

Так, у рамках Програми підтримки громадських
ініціатив на 2012 р., що прийнята Боярською міською
радою у відповідь на запити громадськості, одним iз
заходів визначено конкурс соціальних проектів для
громадських організацій міста. Видатки з міського
бюджету на виконання соціального проекту станов-
лять 40 тис. грн. Проте передбачається отримати сут-
тєвий мультиплікативний ефект від їх використання
[6].

Основна мета конкурсу, насамперед стосується:
— напрацювання у місцевими громадськими орга-

нізаціями досвіду фандрайзингової та проектної діяль-
ності;

— розв'язання актуальних місцевих проблем;
— реалізації інноваційного потенціалу громади;
— підвищення соціальної активності громадян та

зростання соціального капіталу;
— налагодження соціального партнерства між вла-

дою, бізнесом та НДО;
— розробка механізмів втілення в життя громадсь-

ких ініціатив.
Цільові суб'єкти проекту — Боярські міські, a також

Києво-Святошинські районні неприбуткові громадські
організації, що діють на території м. Боярки. Проект є
важливою складовою стратегії покращення взаємодії
міської влади з місцевою громадою.

У рамках соціального проекту здійснюється рет-
роспективний аналіз внутрішніх закономірностей роз-
витку малого міста, з'ясовуються причини виникнення
міського поселення, традиційні функції, що ним вико-
нуються, досліджуються виникнення містоутворюваль-
ного ядра — комплексу галузей спеціалізації, еко-
номічні зв'язки міста тощо. У результаті аналізу було
виявлено та усвідомлено причинно-наслідкові зв'язки,
зумовлені сучасною траєкторією комплексного роз-
витку міста.

Далі проводяться оцінка та аналіз стартових умов
соціально-економічного розвитку міста, зумовлених
внутрішніми та місцевими чинниками. Серед них, пере-
дусім враховані такі:

— якість життя населення. Важливість фактора
"якість життя населення" випливає із ролі міста в єдиній
господарській системі регіону. Воно є відносно само-
стійною цілісною системою, яка здійснює соціальну
функцію забезпечення якості життя міського населен-
ня, що відповідає гарантованим державним соціальним
стандартам;

— величина та ефективність використання місько-
го соціально-економічного потенціалу. У сучасних
умовах органи місцевого самоврядування забезпечу-
ють фінансову підтримку рішень, що ними приймають-
ся. Особливого значення набувають питання форму-
вання бюджету розвитку міста, його здатність бути
привабливим партнером для інвесторів. Вирішення
цих та інших важливих для розвитку міста питань зу-
мовлює необхідність знання органами місцевого са-

моврядування величини нагромадженого на території
соціально-економічного потенціалу, тенденцій та ди-
наміки змін його величини та ефективності викорис-
тання;

— економічна ситуація. Проводиться аналіз та оці-
нка економічної ситуації в місті, структури економіки
міста, характеру інституційних перетворень в еко-
номічній сфері; функціонування ринкових механізмів в
інфраструктурному забезпечені цього процесу; форму-
вання конкурентного середовища та сприятливого гос-
подарського клімату, виявляються основні тенденції
розвитку економічного середовища міста;

— екологічна ситуація, що склалася на території
міста. Обгрунтовується необхідність проведення аналі-
зу екологічного стану в місті. Виявлено, що екологіч-
ний фактор вже сьогодні справляє досить значний вплив
практично на всі сфери життєдіяльності міста;

— стан системи місцевого самоврядування. Визна-
чені стартові умови розвитку міста, особливо система
управління містом, а також недоліки у сфері правового
забезпечення діяльності органів місцевого самовряду-
вання, диспропорції в організаційних структурах управ-
ління, неналежна професійна підготовка персоналу
місцевого управління, недостатність регламентації у
взаємодії різних гілок міської влади, окремих ланок апа-
рату виконавчої влади.

Крім того, за допомогою системного аналізу
зовнішніх факторів визначені шляхи соціально-еконо-
мічного розвитку малого міста. Для зручності аналізу
зовнішні відносно міста фактори, що впливають на його
стратегічний вибір, класифіковані за ієрархічними рівня-
ми управління: міжмуніципальним, регіональним, дер-
жавним. Стосовно стратегічного вибору малого міста
зовнішні фактори мають характер передумов або об-
межень відносно реалізації містом у перспективі тих чи
інших пріоритетних функцій.

Аналіз зовнішніх орієнтирів дає змогу визначити
перспективи розвитку малого міста, передбачає вияв-
лення інтересів, що формуються у суб'єктів управління
різних рівнів, до місця конкретного міста.

Варто зазначити, що Програма підтримки громадсь-
ких ініціатив була розроблена вперше не тільки у м.
Боярці, а й у Києво-Святошинському районі в цілому,
отже її можна вважати інноваційною.

Програма i Положення про конкурс соціальних про-
ектів були сформовані після проведення спеціального
дослідження. Впродовж останніх двох років Боярська
міська рада спільно з неприбутковою організацією
"Центр розвитку громад" вивчала діяльність міських
громадських організацій та їх готовність до співпраці з
органами місцевого самоврядування задля громади.
Для цього були проведені низка круглих столів та ро-
бочих зустрічей із членами найактивніших організацій
міста, конференція громадських організацій. У резуль-
таті було зібрано інформацію про діяльність громадсь-
ких організацій, узагальнено проблеми, з якими вони
стикаються, оцінено ступінь їх включеності у вирішен-
ня проблем міста та окремих соціальних груп. Одночас-
но вивчалися способи підтримки неурядових організацій
міською владою.

Аналіз отриманої інформації дає підстави стверд-
жувати, що за останні роки соціальна активність бояр-
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чан значно зросла, водночас ще повною мірою не
відпрацьовані механізми підтримки органами місцево-
го самоврядування громадських ініціатив, а переважна
більшість місцевих неприбуткових громадських органі-
зацій та творчих спілок не мають необхідних знань i
достатнього досвіду для розробки та реалізації соціаль-
них проектів.

Виходячи з цього наступним етапом було визна-
чено навчання членів громадських організацій роз-
робці технологій реалізації проектів. У березні —
квітні 2012 р. було організовано та проведено низку
відповідних тренінгів та індивідуальних консуль-
тацій. Загалом понад 20 активних неприбуткових
організацій та ініціативних груп взяли участь у підго-
товчих, навчальних та об'єднавчих заходах, 6 з яких
успішно захистили свої конкурсні пропозиції та от-
римали фінансування на їх реалізацію з місцевого
бюджету.

У березні 2012 р. відбулася конференція міських
громадських організацій на тему "Перспективи та очі-
кувані результати реалізації Програми підтримки гро-
мадських ініціатив у рамках конкурсу соціальних про-
ектів у місті Боярка у 2012 році", яка сприяла узагаль-
ненню i конкретизації ідей для проектів.

Після підготовчих заходів 14, 21 i 23 травня було
проведено два етапи конкурсу проектів. За його резуль-
татами визначено 8 проектів-переможців, завданнями
яких є: створення клубу сімейного дозвілля; упорядку-
вання історичних пам'яток, розміщених у боярському
лісі; проведення конкурсу та виставки фотографій
рідного міста; видання збірки вибраних творів місцево-
го поета Івана Коваленка; залучення нових читачів до
Боярської міської бібліотеки № 1; забезпечення вело-
сипедами дітей з багатодітних родин, а також дітей з
багатодітних родин шкільним приладдям; розміщення
по місту інформаційних дошок для безкоштовних ого-
лошень.

Kpiм того, громадські організації надають допомо-
гу багатодітним сім'ям у cпopяджeннi 1 вересня дітей
до школи; митцям, що починають творчу діяльність у
зрілому віці; інвалідам по безперешкодному пересуван-
ню містом; сприяють втіленню в життя закону про забо-
рону паління у громадських місцях.

Наразі реалізація вказаних проектів успішно роз-
почалася. Згідно з даними моніторингу, перші резуль-
тати є обнадійливими i вказують вже нові напрями
розвитку третього сектора, можливості поширення
проектної дiяльнocтi на інші сфери життєдіяльності
міста, насамперед, щодо кооперації бізнесу навколо
соціальних проблем. На сьогодні вже оприлюднено
низку потенційних проектів, що стосуються рестав-
рації паркових зон; відкриття нових дитячих гуртів;
створення центру для дозвілля людей похилого віку;
облаштування спортивних майданчиків; очищення
водойм; облаштування зон відпочинку біля озер та
ставків; створення міського осередку культури;
збільшення кількості дитячих майданчиків в істо-
ричній частині міста; ремонту музичної школи; попов-
нення новими книжками бібліотечних фондів; озеле-
нення та ландшафтного дизайну міста; створення при-
тулку для тварин із відповідним обслуговуючим пер-
соналом та ін.

На стадії обговорення перебувають пропозиції
щодо створення благодійного фонду, який би фінан-
сував неприбуткові проекти та громадські ініціативи
за  більш спрощеною процедурою, ніж у системі пуб-
лічної влади. Як з'ясувалося, участі багатьох непри-
буткових організацій у конкурсах проектів стоять на
заваді переважно суто технічні проблеми. Це від-
сутність бухгалтерського рахунку, відсутність бухгал-
тера, неготовність вести фінансову діяльність зага-
лом. Із усіх громадських організацій, що виграли
фінансування для проектів, лише організація "Центр
розвитку громад" мала змогу отримати кошти на свій
рахунок. Як вихід, саме цій організації було доруче-
но фінансувати проекти інших організацій. Таким чи-
ном, не лише вирішено питання фінансування про-
ектів, а й започатковано новий внутрішній контроль
громадських організацій за використанням коштів
місцевого бюджету.

Установлено, що основними ризиками щодо реалі-
зації вказаних соціальних проектів є фінансовий i по-
літичний. Фінансовий ризик зумовлений ймовірністю не-
ефективного використання коштів, проте цей ризик усу-
ватиметься шляхом своєчасного реагування міської
ради на реалізацію проектів за результатами відповід-
ного моніторингу та стимулювання громадського конт-
ролю. Політичний ризик пов'язаний насамперед з
іміджем органів місцевого самоврядування та їx поса-
дових ociб. Його уникнення передбачає забезпечення
прозорості в організації конкурсу, висвітлення перебігу
i результатів виконання проектів, продовження традиції
підтримки проектної діяльності громадських організацій
в майбутньому [4].

Після завершення проектів наприкінці 2012 р. буде
організовано круглий стіл за участю представників
місцевої влади, громадських організацій та бізнесових
кіл м. Боярки на тему "Соціальне партнерство та меха-
нізми підтримки громадських ініціатив місцевою вла-
дою та бізнесом". Інноваційною ідеєю стала організа-
ція Дня громадськості м. Боярки, під час якого місце-
вим мешканцям будуть представлені результати реал-
ізації проектів i Програми в цілому, а також генерува-
тимуться нові ідеї для подальшої проектної діяльності
в громаді, пошуку додаткових pecypciв для и розвит-
ку.

Сьогодні вже стало очевидним, що громадські
організації можуть бути не лише опонентами, а й на-
дійними партнерами органів влади у вирішенні piзних
місцевих проблем, з якими вони об'єктивно не можуть
справитися самостійно. Стимулювання процесів само-
організації громадських структур не лише забезпечує
розв'язання назрілих соціальних проблем, а й формує
нову культуру місцевого самоврядування, підвищує
відповідальність територіальної громади за свій благо-
устрій i розвиток.

Виходячи з практики застосування проектного
підходу до вирішенні соціальних проблем м. Боярки
організація конкурсу соціальних проектів створює не-
обхідне підгрунття для результативного партнерства
влади й громадськості, зокрема:

— по-перше, виявляє громадські організації, які
мають найбільший організаційний потенціал та готові
забезпечувати певні соціальні результати;
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— по-друге, стимулює соціальну активність грома-
дян, їx iнтерec до проектної діяльності та життя грома-
ди;

— по-третє, реалізує креативний потенціал грома-
ди i органів місцевого самоврядування, що в сучасних
умовах невизначеності i швидких змін є ключовим фак-
тором розвитку територій.

Позиція міського голови щодо підтримки соціаль-
них проектів має вирішальне значення, адже він як лідер
місцевої громади повинен не лише усвідомити їx стра-
тегічну важливість, а й переконати місцевих депутатів у
необхідності їx фінансування та всебічно сприяти реа-
лізації проектів на благо своєї громади та України.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ
НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Сутність соціального проекту як інструменту реалі-
зації інноваційного та самоврядного потенціалу тери-
торіальної громади малого міста полягає в цілеспрямо-
ваному впливі органів місцевого самоврядування на всі
суб'єкти господарювання незалежно від форм влас-
ності, які існують у межах міста.

Реалізація соціального проекту як інструменту інно-
ваційного та самоврядного потенціалу територіальної
громади м. Боярки сприятиме значному підвищенню
економічної спроможності міста, забезпеченню соціаль-
них стандартів життя населення, підвищенню його до-
віри до влади, а також рівня та якості життя міської те-
риторіальної громади, активізації підприємницького
середовища, створенню нових робочих місць, поповнен-
ню доходної частини міського бюджету. Органи місце-
вого самоврядування повинні орієнтуватися на
збільшення власних бюджетних ресурсів міста.

Упровадження в практику згаданих вище пропозицій
дасть змогу територіальній громаді малого міста, орга-
нам місцевого самоврядування вибрати оптимальні
стратегії його розвитку та розробити ефективний інстру-
мент її реалізації, а також створити передумови для
досягнення страте-гічної мети розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з найгостріших проблем регіонального роз-

витку в Україні є дефіцит ресурсів, який ускладнюється
низькою інвестиційною привабливістю регіонів і відсут-
ністю дієвих механізмів залучення інвесторів. З огляду
на це, на сучасному етапі необхідний новий підхід до
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управління інвестиційним процесом у регіоні, який по-
винен забезпечити реалізацію інвестиційних проектів з
максимальним мультиплікативним ефектом для всіх
учасників процесу: держави, території, інвестора і на-
селення. Використання маркетингового підходу дозво-
ляє збільшити залучення інвестиційних ресурсів у ре-
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гіоні, тим самим, значно впливати на соціально-еконо-
мічний розвиток регіону. Значимість концепції марке-
тингу в державному управлінні регіоном полягає у фор-
муванні нового способу мислення керівників регіональ-
ного рівня, нової філософії підприємницької діяльності,
в основі якої лежить прагнення до максимального сту-
пеня задоволення виявлених потреб як мешканців те-
риторії, так і учасників інвестиційних процесів. Викори-
стання маркетингу при прийнятті управлінського рішен-
ня дозволяє враховувати стан і динаміку попиту і ко-
н'юнктури ринку, створює умови для пристосування ре-
гіонального виробництва до вимог ринку, сприяє фор-
муванню сприятливого інвестиційного клімату, дозво-
ляє розкрити природу об'єктивних інтересів інвесторів.
З огляду на це, розробка конкретних механізмів вико-
ристання маркетингу як інструменту державного управ-
ління регіональними інвестиційними процесами являєть-
ся надзвичайно актуальним завданням для науки дер-
жавного управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Регіональні маркетингові стратегії як інструмент
державного управління інвестиційними процесами
на регіональному рівні досліджують В. Бондаренко,
В. Вакуленко, М. Вострикова, В. Гомольська, Ю. Кара-
кай, О. Лащенко, В. Матвєєв, В. Щелкунов та ін. Однак
у сучасних умовах маркетинговий підхід до управління
регіоном з позицій підвищення інвестиційної привабли-
вості використовується вкрай рідко. Причиною цього є
недостатня розробленість у науковій літературі мето-
дичного забезпечення застосування маркетингового
підходу у практиці державного управління інвести-
ційними процесами на регіональному рівні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті являється обгрунтування необхідності

використання маркетингових підходів у державному
управлінні інвестиційними процесами в регіоні та роз-
робка пропозицій щодо формування конкурентних пе-
реваг регіону та залучення інвесторів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Регіональний інвестиційний процес — це страте-

гічно спрямовані вкладення економічних ресурсів, що
здійснюються в регіоні відповідно до пріоритетних на-
прямів його розвитку та в інтересах всіх його учас-
ників.

Об'єктом інвестицій в регіональному інвестиційно-
му процесі виступає територія, яка потребує залучення
ресурсів для забезпечення свого існування і подальшо-
го розвитку. Суб'єктом в даному процесі є інвестор, який
здійснює вкладення в конкретні інвестиційні проекти.
Зв'язок між учасниками регіонального інвестиційного
процесу здійснює регіональний орган управління. Особ-
ливостями даного суб'єкта інвестиційного процесу є те,
що він може виступати в ролі як власника регіональних
факторів виробництва, так і користувача та розпоряд-
ника ресурсів. Тому його можна визначити як "опера-
тора регіонального інвестиційного процесу", на який по-
кладається функція щодо забезпечення задоволення
потреб учасників процесу.

Однією з задач державного управління розвитком
регіону являється підвищення інвестиційної привабли-
вості території, яка визначається, з одного боку, рівнем
розвитку статичних (географічне розташування, кліма-
тичні умови, природні ресурси) та інерційних (інфраст-
руктура, екологія, виробничо-господарський комплекс)
елементів потенціалу території, а з іншого — активні-
стю динамічних елементів (професійність і кваліфікація
управлінців; партнерство влади, бізнесу і громадськості;
регуляторна політика; корпоративні культура і гро-
мадська думка), що виявляється у заходах інвестицій-
ної політики [4].

Технологія управління інвестиційною привабливістю
має вибудовуватися виходячи з урахування об'єктивних
інтересів окремих інвесторів. Тому, з позицій маркетин-
гу, інвестиційна привабливість — це постійний управлі-
нський процес, за допомогою якого всі ресурси регіону
задіяні для формування у цільової групи інвесторів ста-
лої позитивної думки про регіон як про надійний об'єкт
інвестицій.

Тому з метою успішної організації взаємодії тери-
торії з її покупцями можливо пристосувати до випадку
продажу території класичну теорію маркетингу з її клю-
човими елементами: "орієнтацією на споживача" (ринок)
і "сегментацією ринку" (орієнтація на цільові групи).
Використання маркетингу в залученні інвестицій поля-
гатиме, з одного боку, у врахуванні вимог інвесторів, а
з іншого боку, у формуванні конкурентних переваг ре-
гіону, які і будуть характеризувати "якість території".
Таким чином, використання маркетингового підходу в
управлінні інвестиційним процесом дозволяє привести
у відповідність ресурси регіону з інтересами різних груп
інвесторів. Він сприяє:

— пошуку інвесторів, потенційно зацікавлених у да-
ному регіоні;

— залученню інвесторів певного напряму;
— веденню цілеспрямованої роботи по створенню

та підтриманню конкурентних переваг регіону.
Тому знання, що дозволяють задовольняти потре-

би інвесторів, все частіше стають ключовими фактора-
ми успіху регіону в конкурентній боротьбі на інвести-
ційному ринку, так як інвестор, роблячи вибір території,
віддасть перевагу тій пропозиції, яка є для нього най-
більш вигідною.

Підвищення інвестиційної привабливості території
є завданням комплексним і досить складним, що доз-
воляє віднести його до завдань стратегічного рівня. Це
пояснюється тим, що можливості залучення інвестицій
багато в чому визначають перспективи соціально-еко-
номічного розвитку регіону. Однак підвищити інвести-
ційну привабливість регіону неможливо без якісного
вдосконалення управління, в основі якого повинні ле-
жати базові принципи і підходи:

— оптимальне поєднання ринкових методів госпо-
дарювання та форм і методів державного регулювання;

— пріоритетність регіональних органів влади в
сфері управління інвестиційними процесами;

— координуюча, стимулююча і організаційна фун-
кція регіональних органів в управлінні інвестиційними
процесами.

У сучасних умовах основний обсяг інвестицій
спрямовується, в першу чергу, в ті регіони, де нако-
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пичені найбільш сприятливі фактори (очевидні пере-
ваги), що дозволяють інвестору отримати певні виго-
ди. Тому залучення інвестицій багато в чому визна-
чається властивостями конкретної території. Так, на
ринку інвестицій серед аналогічних територіальних
систем найбільшими перевагами буде володіти та те-
риторія, яка, завдяки своїм регіональним факторам,
за інших рівних умов, забезпечує інвестору найбіль-
ший ефект від вкладень.

З огляду на це, основними завданнями, які по-
винні вирішуватися за допомогою маркетингових
стратегій, є виявлення, створення і пропозиція інве-
стору (або іншому покупцеві) придатної для його
потреб території, яка буде володіти відмінними пе-
ревагами в порівнянні з іншими. На наш погляд, оці-
нка переваг регіону повинна здійснюватися з трьох
позицій: абсолютної, порівняльної і конкурентної
переваги.

Регіональні абсолютні переваги — це такі перева-
ги, які пов'язані з локальним місцем розташування ре-
гіону і яких немає в інших територій: географічне по-
ложення регіону (поблизу морського порту, та ін.),
сприятливі природні умови даної території (кількість
опадів, середня температура повітря, кліматичний
пояс, та ін.), природно-ресурсний потенціал регіону
(земельні, лісові, водні ресурси, наявність корисних
копалин, та ін.).

У кожний період часу територія може володіти і
порівняльними перевагами. М. Портер зазначав, що
"країна отримує так звані порівняльні переваги в тих
галузях, де інтенсивно використовуються фактори, на-
явні в достатку" [7].

У сучасних умовах, щоб брати участь у конкуренції
з іншими територіями, регіони повинні володіти і кон-
курентними перевагами. Ф. Котлер визначає конкурен-
тну перевагу як перевагу над конкурентами, що дося-
гається за рахунок пропозиції споживачам більш висо-
кої цінності. Дане визначення грунтується на концепції
маркетингу, коли "компанія досягає конкурентної пере-
ваги шляхом розробки пропозицій, які задовольняють
потреби цільових споживачів у більшій мірі, ніж пропо-
зиції конкурентів" [3].

Орієнтація на створення конкурентних переваг і
є основним завданням маркетингу, суть якого поля-
гає в пропозиції інвесторам більш високої цінності в
порівнянні з іншою територією. Наявність конкурен-
тних переваг значно підвищує інвестиційну приваб-
ливість регіону, зростає приплив інвестицій, які впли-

нуть на збільшення валового регіонального продук-
ту і, відповідно, на добробут підприємств і населен-
ня (рис. 1).

У науковій літературі існують різні точки зору на
джерела отримання конкурентних переваг. Так, Дж. Дей
наводить два протилежні підходи до того, як отримати
переваги:

1) успіх досягається в ході відшукання слабких місць
в позиції конкурентів і в проведенні атак проти цих враз-
ливих точок. "Істинною сутністю маркетингу є не обслу-
говування споживачів, а необхідність обхитрити, обійти
і перевершити суперників".

2) більш уважне ставлення до споживачів і постійні
інновації, що в свою чергу грунтується на професіо-
налізмі співробітників і натхненному лідерстві керівниц-
тва. Першою умовою стійкої переваги є правило: "Про-
явіть максимальну турботу про споживача, надавши
йому максимальне обслуговування і максимально мож-
ливу якість" [2].

Кожен з підходів до отримання конкурентної пере-
ваги має свої позитивні і негативні сторони. Так, Ф. Кот-
лер відзначає, що при орієнтації на конкурентів пози-
тивним моментом є те, що весь час доводиться перебу-
вати в стані готовності до дій конкурентів. Це змушує
маркетологів постійно виявляти слабкі сторони як своєї
позиції, так і позицій конкурентів. Негативною сторо-
ною при орієнтації на конкурентів, може бути те, що
суб'єкт стає не стільки активним, скільки реактивним.
Замість того, щоб послідовно проводити власну стра-
тегію, орієнтовану на споживача, він засновує свої дії
на діях конкурентів [3].

На відміну від суб'єктів, орієнтованих на конку-
рентів, суб'єкти, орієнтовані на споживачів, розробля-
ючи свої стратегії, в першу чергу, враховують споживчі
потреби. Як відзначає Ф. Котлер, "орієнтація на спожи-
вачів має переваги перед конкурентами при визначенні
нових можливостей росту і планування стратегій, яким
має сенс слідувати, з точки зору довгострокових перс-
пектив" [3].

Дж. Дей відзначає, що сутність конкурентної пе-
реваги пов'язана в основному з позиціонуванням
бізнесу, яке дозволяє випереджати суперників так,
щоб це стало зрозуміло для цільових споживачів, а
найбільш успішні в цьому відношенні підходи реа-
лізуються через ті чи інші комбінації трьох складо-
вих:

— більш якісне (через більш високу якість або об-
слуговування);

Абсолютні переваги Порівняльні переваги 

Конкурентні переваги 

Зростання обсягів інвестицій 

Інвестиційна привабливість регіону 

Зростання ВРП 

Добробут підприємств 

Рівень та якість 

життя населення 

Рис. 1. Соціальна значущість формування конкурентних переваг
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— більш швидке (за рахунок своєчасного виявлен-
ня та задоволення споживчих цінностей, що постійно
змінюються, причому швидше, ніж це роблять конкурен-
ти),

— більш тісна взаємодія зі споживачем (за рахунок
створення міцних відносин) [2].

Тому основу стратегії орієнтації на споживача скла-
дає докладний аналіз споживчих вигод та визначення
відносної міри задоволення кінцевих сегментів.

Однак, хоча орієнтація на споживачів і є першоряд-
ною, її однієї, зазвичай, недостатньо, оскільки дово-
диться в рівній мірі приділяти велику увагу і конкурен-
там, щоб мати показники роботи, які перевершували б
аналогічні у конкурентів. Це і змушує більш ретельно
визначати ринкові сегменти і постійно працювати над
нарощуванням власних конкурентних переваг. Таким
чином, конкурентні переваги регіону визначаються за-
лежно від того:

— Хто є споживачем регіону?
— Які цінності йому потрібні?
— Якими є наші дії у порівнянні з конкурентами?

(рис. 2).
Таким чином, суть маркетингового підходу до фор-

мування конкурентних переваг полягає в пропозиції спо-
живачам більш високої цінності в порівнянні з іншими
територіями.

Створення та підтримання конкурентних переваг є
досить довгостроковим процесом з постійним зворот-
ним зв'язком. Джерелами конкурентної переваги регі-
ону можуть бути: місце розташування та природні умо-
ви, ресурсний потенціал регіону, структурні, економічні,
управлінські, інноваційні складові.

Особливість регіону як товару полягає в тому, що
він являє собою не масовий товар, що подається
стандартизації, а виступає в однині для безлічі по-
купців, причому кожен покупець пред'являє до ньо-
го свої специфічні вимоги. Обмеженість регіональ-
них ресурсів не дозволяє задовольняти потреби всіх
одночасно покупців  регіону, тому виникає не-
обхідність вибору окремих покупців і зосередження
уваги на їх перевагах.

Для кращого вивчення потреб покупців пропонуєть-
ся використовувати стратегію сегментування, яка поля-
гає в концентрації зусиль регіональної влади на окре-
мих групах інвесторів. Сегментація потенційних інвес-
торів сприяє відкриттю нових можливостей, спрямова-

них на активізацію залучення інвестицій в регіон. Голов-
ними аргументами за застосування стратегії сегменту-
вання є:

— можливість використання з найбільшою ефектив-
ністю переваг регіону;

— врахування особливостей окремих ринкових сег-
ментів (інвесторів), у результаті чого досягається висо-
ку ступінь орієнтації інструментів маркетингової діяль-
ності на вимоги конкретних інвесторів;

— забезпечення кращого розуміння природи бо-
ротьби на конкурентних ринках за інвестиції;

— можливість концентрації обмежених ресурсів ре-
гіону на найбільш перспективних напрямках.

При проведенні сегментації важливо мати на увазі,
що сенс її полягає не просто у виділенні груп інвесторів,
а в пошуку цільового сегмента, для якого регіон буде
підходити найкращим чином.

Сегментування джерел інвестування здійснюється
з метою встановлення окремих специфічних підходів
до кожного типу інвесторів. На основі відмінностей
цілей інвесторів, В. Гомольська виділяє три типи інве-
сторів: кредиторів, яких цікавить платоспроможність
території; фінансових інвесторів, яких цікавить потен-
ціал зростання вартості об'єктів інвестицій; стратегіч-
них інвесторів, які зацікавлені спеціальними фактора-
ми і ресурсами, що посилюють їх стратегічну позицію
[1].

У теорії та практиці маркетингу широко використо-
вують поняття "цільовий ринок" і "цільовий сегмент",
виділення яких є основною метою сегментації ринку.
Цільовий ринок — це існуючі та потенційні ринки регіо-
ну, які визначаються сукупністю споживачів зі схожими
потребами щодо регіону. Цільовий сегмент — це одно-
рідна група споживачів цільового ринку, що володіє
схожими потребами.

Першим кроком при проведенні сегментації є вибір
критеріїв:

— Сегментація інвесторів за географічною ознакою
припускає розподіл ринку, виходячи з належності інве-
стора до тієї чи іншої країни або регіону.

— Сегментація за статусом інвестора (потенційний,
колишній чи постійний).

— Сегментація інвесторів по відношенню їх до ре-
гіону (нейтральне, позитивне чи негативне).

— Сегментація на основі приналежності капіталу:
іноземні або національні інвестори.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ 

У чому полягають потреби 

споживачів? 

У чому полягають стратегії 

конкурентів? 

Ціннісний аналіз Конкурентний аналіз 

Хто покупці регіону? 

Які їх нужди і потреби? 

Як вони приймають рішення? 

 

Хто являється конкурентом 

регіону? 

Які їх стратегії? 

Які можливості регіону? 

Рис. 2. Розробка конкурентних переваг
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— Сегментація інвесторів у напрямі вкладень (стра-
тегічні, портфельні, прямі, фінансові).

— Сегментація інвесторів за інтересами до певних
галузей.

— Сегментація інвесторів за розмірами (великі, се-
редні, дрібні).

— Сегментація за джерелами інвестицій.
— Сегментація на основі вигод, які шукає інвестор.
Результатом сегментування будуть ті бажані харак-

теристики регіону, які задовольнять інтереси інвесто-
ра.

Процес сегментування ринку пропонуємо здійсню-
вати в два етапи:

1) розділення спільного ринку за допомогою оче-
видних, критеріїв, що легко визначаються, наприклад,
таких як місце розташування і розміри інвесторів, при-
хильність до різних галузей, і т.д.;

2) орієнтація на індивідуальні очікування інвесторів
з використанням стратегії позиціонування. Позиціону-
вання — це розробка і створення іміджу регіону таким
чином, щоб він зайняв у свідомості інвестора гідне місце,
що відрізняє його від регіону-конкурента.

Сегментування ринку і ринкове позиціонування
— це два взаємопов'язані процеси.  Перш ніж
здійснювати інвестиційний процес, необхідно вибра-
ти цільові сегменти (інвесторів) і тільки з урахуван-
ням їх специфічних потреб здійснювати розробку
стратегії.

У ході позиціонування внутрішніх переваг регіону,
перш за все, формується його образ у суб'єктів цільо-
вих ринків, а програма розвитку регіону закріплює по-
зитивні риси цього образу. Тому сегментація є методом
збору й аналізу інформації, а позиціонування — мето-
дом її систематизації. Для позиціонування внутрішніх
переваг регіону використовуються такі методи, як
іміджмейкинг, реклама, брендинг, зв'язки з громадськ-
істю, формування стереотипів, інформаційне маніпулю-
вання [5].

Формування позитивного іміджу регіону є однією з
основних задач маркетингового управління. Значимість
позитивного іміджу сприяє:

— збільшенню числа нових цільових сегментів;
— формуванню відмінних особливостей регіону в

порівнянні з конкурентами;
— підвищенню довіри і встановленню тривалих

партнерських відносин з цільовими сегментами.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Концепція маркетингу в сучасних умовах є найбільш
перспективним напрямком державного управління інве-
стиційними процесами в регіоні, оскільки вона реалізує
управлінські дії, що дозволяють:

— Виробити пріоритетні напрями розвитку регіону
з урахуванням ринкової ситуації.

— Сформувати портфель інвестиційних проектів,
виходячи з потреб території.

— Залучити в регіон зовнішні джерела інвести-
цій.

— Сформувати імідж території.
— Залучити на територію державні та інші, зовнішні

по відношенню до регіону, замовлення.

— Розширити участь території і її суб'єктів у реа-
лізації міжнародних, державних і регіональних про-
грам.

— Підвищити конкурентоспроможність регіону.
Використання маркетингового підходу в управлінні

інвестиційним процесом дозволяє привести у відпо-
відність ресурси регіону з інтересами різних груп інвес-
торів. Він сприяє пошуку інвесторів, потенційно зацікав-
лених у даному регіоні; залученню інвесторів певного
напряму; веденню цілеспрямованої роботи по створен-
ню та підтриманню конкурентних переваг регіону. У
зв'язку з цим, перспективи подальших досліджень ле-
жать у площині розробки конкретних маркетингових
стратегій в залежності від груп інвесторів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Небезпека виникнення екологічних катаклізмів при-
звела до необхідності формування екологічної свідо-
мості суспільства, яка повинна стати вирішальною у
прийнятті політичних та господарських рішень, а осно-
вою людської діяльності має бути розумне і раціональ-
не використання природних ресурсів. Досягти екологі-
чної рівноваги не можливо без визначення причин, які
призвели до кризових екологічних явищ. Лише при грун-
товному виявленні та дослідженні процесів, що поглиб-
люють екологічну катастрофу можна формувати та ре-
алізовувати заходи по оздоровленню навколишнього
природного середовища. Тому наука державного управ-
ління повинна визначити заходи, які слід вижити дер-
жавою для вирішення проблем охорони навколишньо-
го природного середовища.

УДК 351.71
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
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THE BASIC QUESTIONS OF PUBLIC POLICY ON QUESTIONS OF THE GUARD
OF ENVIRONMENT

У статті розглянуто підходи щодо визначення державної екологічної політики. Обгрунтовуєть-

ся, що у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі недостатньо уваги приділяється ролі

органів державного управлінні у прийнятті рішень екологічного характеру та впливу терито-

ріальних спільнот на формування екологічної політики. На нашу думку, покращення екологіч-

ного стану держави не можливе без залучення населення окремих регіонів до формування

дієздатних заходів із забезпечення екологічної безпеки, адже саме місцеве населення володіє

інформацією про реальний екологічний стан, що склався на території їх проживання, а це є

головною передумовою визначення чітких орієнтирів та пріоритетних напрямів дій для досяг-

нення поставлених цілей. Реалізовувати ефективну екологічну політику надзвичайно складно,

адже її потрібно проводити не ізольовано, а в контексті соціально-економічних, політичних та

правових реалій.

In the article approaches in relation to determination of public ecological policy are considered.

Grounded, that in domestic and foreign scientific literature not enough attention spared the role of

organs of public administration in making decision and influence of territorial associations ecological

character on forming of ecological policy. To our opinion, improvement of the ecological state of the

state not possible without bringing in population of separate regions to forming of capable measures

on providing of ecological safety in fact a local population owns information about the real ecological

state which was folded on territory of their dwelling, and it is main pre-condition of determination of

clear guides and priority directions of actions for achievement of the put aims. To realize an efficiency

ecological policy extraordinarily difficultly, in fact it needs to be conducted it is not isolated, but in

the context of socio-economic, political and legal realities.

Ключові слова: екологія, державне управління, державна політика, органи державного управління, рішення.
Key words: ecology, public administration, state policy, public of authority, decision.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У першу чергу потрібно виділити наукові розробки,
що покладені в основу вирішення цих проблем, таких
провідних фахівців, як Г.О.Білявський, М.М.Биченок,
А.В.Грищенко, С.І.Дорогунцов, А.Г.Шапар, А.В. Яцик та
ін.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — встановити стан забезпечення дер-

жавної політики з питань охорони довкілля.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вітчизняний вчений М.І.Долішний зазначає, що при-

чини екологічної кризи необхідно вивчати в ретроспек-
тиві. Так, політичний аспект даної проблеми він розгля-
дає в "антиекологічності соціалістичної ідеї, метастази
якої проникли не в одне покоління". Економічна сторо-
на проблеми витікає з політичної і полягає в економіч-
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них відносинах, що панували в суспільстві. Державна
власність, яка була домінуючою в нашій державі дов-
гий час, відкривала простір для безгосподарського ви-
користання наявних ресурсів, а це, в свою чергу, поглиб-
лювало екологічні катаклізми. Проаналізувавши "сум-
ну екологічну спадщину" держави, назріла необхідність
у розробці дієздатних заходів по оздоровленню довкі-
лля України, які складатимуть основу сучасної вітчиз-
няної екологічної політики. Потреба у формуванні еко-
логічної політики виникла в час, коли результати діяль-
ності людства почали несприятливо впливати на навко-
лишнє середовище, змінювати природні процеси, які
призводять до загрози життя людини. Необачне вико-
ристання та експлуатація природних ресурсів, забруд-
нення довкілля та виникнення незворотних катастро-
фічних екологічних процесів спонукало державні інсти-
туції до розробки заходів щодо покращення стану на-
вколишнього середовища та запобіганню подальшого
його забруднення, а в окремих випадках — і повного
знищення [1, c. 10—11]. У цьому ракурсі важливим є
визначення принципів державної політики в означеній
сфері.

Формування принципів національної екологічної
політики почалося в складний період здобуття Украї-
ною незалежності. Слабке соціально-економічне стано-
вище, загострення політичної ситуації, недостатність ма-
теріально-технічних ресурсів та недосконалість законо-
давчо-нормативної бази на початку 1990-х рр. ХХ ст. в
нашій державі призводило до подальшого погіршення
навколишнього середовища.

Взагалі екологічну політику та проблеми навколиш-
нього середовища не можливо розглядати як окреме,
відірване від суспільних процесів явище. Багатогран-
ність вищезазначеного поняття визначається різноман-
ітністю видів людської діяльності.

У науковій літературі не існує єдиного підходу до
тлумачення екологічної політики. Глобальна екополіти-
ка, на думку відомого російського еколога, професора
М.Ф. Реймерса, — це розробка і проведення міжнарод-
них правових, політичних і зовнішньоекономічних акцій
з урахуванням екологічних обмежень в соціально-еко-
номічному розвитку, запасів світових природних ре-
сурсів та їх розподілу між країнами. Вона може прий-
мати агресивний характер, виходячи за межі міжнарод-
них угод і норм, а елементами глобальної екологічної
політики є її транснаціональний рівень, загальний для
декількох або більшості держав, зв'язаних в єдину еко-
логічну систему. Цей вчений розглядає державну еко-
логічну політику, як складову соціально-економічної
політики, "побудовану на розумінні виграшів та не-
доліків, пов'язаних з екологічним станом території краї-
ни (з урахуванням перспективного розвитку господар-
ства і зміни чисельності населення) і природних ре-
сурсів, що знаходяться на цій території" [2, с. 306].

Разом із тим, у вітчизняній та зарубіжній науковій
літературі недостатньо уваги приділяється ролі органів
державного управлінні у прийнятті рішень екологічно-
го характеру та впливу територіальних спільнот на фор-
мування екологічної політики. На нашу думку, покра-
щення екологічного стану держави не можливе без за-
лучення населення окремих регіонів до формування
дієздатних заходів по забезпеченню екологічної безпе-

ки, адже саме місцеве населення володіє інформацією
про реальний екологічний стан, що склався на території
їх проживання, а це є головною передумовою визначен-
ня чітких орієнтирів та пріоритетних напрямів дій для
досягнення поставлених цілей.

Реалізовувати ефективну екологічну політику над-
звичайно складно, адже її потрібно проводити не ізо-
льовано, а в контексті соціально-економічних, політич-
них та правових реалій. Як зазначено у ряді політичних
документів, пріоритетом національної політики Украї-
ни є перехід до збалансованого розвитку, а це потре-
бує розробки концепції українського суспільства, зок-
рема відповідного науково-технічного, економічного,
правового та політичного інструментарію, що сприяти-
ме якомога ширшому задоволенню соціально-економі-
чних потреб, не порушуючи природної рівноваги, і вод-
ночас узгоджуючи національні інтереси з глобальними
цілями.

Упродовж останніх років Верховна Рада України та
Кабінет Міністрів України неодноразово приймали за-
кони та постанови щодо охорони навколишнього при-
родного середовища, але ці закони практично не вико-
нувалися в силу соціально-економічної та фінансової
кризи в державі.

Основоположні принципи національної екологічної
політики визначено в "Основних напрямах державної
політики України у галузі охорони довкілля, викорис-
тання природних ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки", затвердженої постановою Верховної Ради
України від 5 березня 1998 р. №188/98-ВР. Цей доку-
мент визначає не лише мету та пріоритетні завдання
охорони довкілля, але й механізми їх реалізації, напря-
ми гармонізації та інтеграції екологічної політики Украї-
ни. Саме на підставі даного документу, що поєднує стра-
тегічні цілі з конкретними завданнями, розробляються
програми Уряду в галузі охорони довкілля та екологіч-
ної безпеки.

Головні засади державної екологічної політики та-
кож закріплено рядом прийнятих нормативно-правових
та законодавчих актів, які регулюють діяльність по охо-
роні довкілля та покликані забезпечувати екологічну
безпеку в державі. Вони формують політичне підгрунтя
для гармонійного поєднання стратегій держави у вирі-
шенні економічних, екологічних, соціальних проблем у
процесі соціально-економічного реформування суспіль-
ства і передбачають забезпечення сталого розвитку
виключно шляхом ефективного використання всіх видів
ресурсів, структурної технологічної реструктуризації
виробництва, застосування творчого потенціалу су-
спільства для розбудови і процвітання держави.

Серед чинників, що потребують нагального політич-
ного вирішення і які на даний час не реалізовані, слід
виділити проблеми екологічних пріоритетів та їх систем-
ний характер як основу екологічної стратегії країни.
Екологізації розвитку державної стратегії та її ідеології
повинні сприяти наступні принципи: екологічну політи-
ку слід розглядати не ізольовано, а в контексті еконо-
мічної політики держави; державні управлінські, зако-
нодавчі й виконавчі структури мають однаковою мірою
бути відповідальними за здійснення економічної та еко-
логічної політики; державне визнання екологічної по-
літики та узаконення її місця в економічній стратегії і
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тактиці розвитку суспільства мають бути гарантовані і
здійснені; правове забезпечення екологічної політики
та гарантування державним законодавством, іншими
нормативними актами здійснення всіх її напрямів; фор-
мування спеціального пакету законів і законодавчих
актів, які б визначали зміст і механізм реалізації еколо-
гічної політики; забезпечення правової неперервності у
регулюванні еколого-безпечного виробництва відпові-
дно з чинною екологічною політикою [3, с. 8—9].

 В Україні вищеперераховані принципи ще не набу-
ли такої ваги, яку мають економічні чи політичні пріори-
тети. Однак лише на засадах державної екологічної
стратегії Україна спроможна та повинна рухатися до
гармонізації національного законодавства, вимог і стан-
дартів екологічної безпеки господарювання, їх адаптації
до західноєвропейського екологічного простору.

Досвід економічно розвинутих країн показує, що
недостатньо мати в розпорядженні держави всебічно
обгрунтовану екологічну політику. Більш важливо, щоб
держава взяла на себе всю відповідальність за здійснен-
ня цієї політики. При цьому в основу державного регу-
лювання має бути покладений принцип неперервності і
комплексності управління даним процесом, за яким єди-
ним шляхом подолання кризових та незворотних явищ
в природі може бути надання екологічній політиці ста-
тусу першорядного значення уже прийнятим законодав-
чим актам, розробка інших актів, законів, організація
роботи щодо їх виконання.

В екологічній політиці держави потрібно найбіль-
шою мірою врахувати всі можливі прояви її визначаль-
них параметрів. Найскладнішим у цьому процесі є злам
звичок і традицій в управлінні і плануванні, які роками
складались і сформувалися в командно-адміністра-
тивній системі, коли природоохоронні та екологічні про-
блеми були другорядними.

Оскільки стратегічною метою України є зміцнення
різнобічного світового співробітництва і в перспективі
здобуття повноправного членства в Європейському
Союзі, необхідно, щоб країна відповідала європейсь-
ким та світовим політичним, соціально-економічним та
екологічним стандартам, сучасним вимогам світової гло-
балізації. Світове співтовариство поступово визнало
необхідність теоретичної розробки і практичної реалі-
зації екологічної державної політичної діяльності як
особливої, окремої сфери, яка сьогодні практично в усіх
країнах світу розглядається не лише як важлива пере-
думова підтримання необхідної якості оточуючого лю-
дину природного середовища, раціонального природо-
користування, але й як самостійна сфера суспільних
відносин, пов'язаних з труднощами оптимізації націо-
нальних і глобальних цілей, соціально-економічного
розвитку сучасного суспільства.

Таким чином, екологічна політика, забезпечення еко-
логічної безпеки як загальнодержавної, так і міжнарод-
ної, стали нині важливою складовою частиною світової
політики, а вироблення узгодженої міжнародної політи-
ки в галузі екології — необхідність часу, яка відповідає
об'єктивним потребам взаємозв'язку і взаємозалежності
сучасного світу. Лише спільне здійснення всесвітньої еко-
логічної політики може забезпечити екологічну безпеку
та виживання людства. Це один із найважливіших про-
явів загальнолюдських інтересів та цінностей.

Як і в інших сферах міжнародної безпеки, екологіч-
на безпека повинна забезпечуватися передусім політич-
ними засобами. Принцип "балансу інте-ресів" у сфері
міждержавних екологічних відносин набирає нового
змісту, який грунтується на нормах міжнародного пра-
ва, що регулює спільну діяльність держав у галузі еко-
логічної політики. Прикладами можуть бути розробка
міжнародно-правового режиму використання Світово-
го океану і космічних просторів, створення міжнарод-
них центрів екологічних досліджень, здійснення лісо-
охоронних заходів тощо.

Процес екологізації різних напрямів міжнародної і
державної політики, факторів управління цими проце-
сами призвів у сучасних умовах до появи поняття "по-
літична екологія" як інтегрованої галузі, орієнтованої
на дослідження умов, форм і закономірностей взаємодії
суспільства і природи в комплексі соціально-політичних
факторів, способів управління ними за допомогою по-
літичних та соціально-економічних засобів. Метою
політичної екології є не лише розгляд всього спектру
проблем соціоекологічної взаємодії, але й практична ре-
алізація всього вже набутого позитивного в інтересах її
гармонізації на різних рівнях внутрішньої і зовнішньої
політики. Процес формування політичної екології як
сучасного інтегрованого глобального знання повинен
стати науково-теоретичною основою екологічної по-
літики будь-якої держави на основі дослідження полі-
тико-правових, соціально-економічних і культурно-іде-
ологічних аспектів вирішення екологічних проблем в
інтересах забезпечення стійкого соціально-економічно-
го розвитку при поступовому максимальному зменшенні
його негативного впливу на оточуюче природне сере-
довище.

Як і будь-яка інша форма політичної діяльності, еко-
логічна політика визначається взаємодією соціально-
економічних, технологічних і політичних сил. Вона най-
більшою мірою репрезентує насамперед довготермінові
зобов'язання щодо всього суспільства й орієнтована на
досягнення цілей, які потребують значних капітало-
вкладень саме тепер, коли відкладена у часі віддача важ-
ко піддається кількісним, зокрема й монетарним оцін-
кам. У цьому полягає складність втілення екологічної
політики та оцінки її ефективності, і, відповідно, ефек-
тивності суб'єктів політичної діяльності.

Принциповим питанням освоєння механізму еконо-
мічних перетворень слід вважати те, що всі передбачені
державою заходи мають виходити й чітко узгоджува-
тися з екологічною політикою, тактичними і стратегіч-
ними завданнями держави, а також мати відповідне за-
конодавче закріплення.

Державна екологічна політика базується на засто-
суванні еколого-економічних інструментів у регулюванні
природокористування і передбачає створення та вдос-
коналення системи екологічної безпеки (ефективні за-
ходи, що запобігають забрудненню довкілля, виникнен-
ню надзвичайних ситуацій, забезпечують ядерну радіа-
ційну безпеку, зберігають біологічне й ландшафтне
різноманіття).

Після визначення мети екологічної політики, прий-
няття рішення щодо необхідності її досягнення, визна-
чення та оцінки існуючих перешкод, ризиків, наявних та
необхідних ресурсів важливо правильно обрати ті
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інструменти екологічної політики, застосування яких
забезпечить досягнення поставленої мети. Існуюче на
сьогодні різноманіття інструментів можна поділити на
чотири великі групи [4. с. 56—62]:

1. Планування. Окрім планів екологічної діяльності
ця група включає низку інструментів, які застосовують-
ся для передбачення й виключення або мінімізації мож-
ливого шкідливого екологічного впливу діяльності, що
планується. Інша їхня функція — інтегрування екологі-
чних чинників у проекти, в тому числі планування заходів
для зменшення шкідливого впливу діяльності на навко-
лишнє природне середовище. Такі інструменти мають
застосовуватися не тільки у плануванні землекористу-
вання та використання інших природних ресурсів, а й
на більш високому рівні — у розробці й затвердженні
нової політики, планів розвитку, програм у таких секто-
рах, як транспорт, енергетика, промисловість, сільське
господарство, туризм тощо.

2. Інструменти регулювання. Вони якнайширше за-
стосовувалися у минулому і будуть і надалі розвивати-
ся і застосовуватися, хоча вважається, що їх питома вага
має з часом зменшуватись. До таких інструментів нале-
жать контроль за викидами та скидами, технологічний
контроль, виробни-чий контроль, контроль за розмі-
щенням відходів тощо. Застосування регулюючих
інструментів є доцільним і результативним там, де існу-
ють або можуть бути впроваджені дійові системи конт-
ролю за використанням природних ресурсів, матеріалів,
технологічними процесами, за викидами/скидами,
відходами. Окрім того важливо, щоб у країні існувало
дієве законодавство відносно адміністративної, цивіль-
ної та кримінальної відповідальності за екологічні пра-
вопорушення, були чітко врегульовані стосунки щодо
власності на природні ресурси.

3. Економічні інструменти. У недавньому минулому
широко застосовувались лише у країнах з ринковою еко-
номікою. Останнім часом, у зв'язку з переходом великої
групи країн до ринкових відносин в економіці, очікуєть-
ся розширення діапазону та географії застосування та-
ких інструментів. До них відносять: платежі за викиди/
скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів,
торгівлю квотами (дозволами) на викиди/скиди та роз-
міщення відходів, платне ліцензування забруднення на-
вколишнього природного середовища, платежі за виго-
товлення екологічно шкідливої продукції, податкові
пільги і надання субсидій на впровадження та викорис-
тання екологічно нешкідливих технологій і, навпаки, на-
кладання штрафів та стягнень за використання екологіч-
но шкідливих технологій та ін. Ефективність цих інстру-
ментів залежить від того, наскільки вагомими будуть ство-
рені ними фінансові стимули при використанні екологіч-
но чистих технологій або фінансові втрати при порушенні
екологічних вимог. Вважається, що за правильно обра-
них ставок екологічних платежів ринок має примушува-
ти промисловців впроваджувати екологічно чисті техно-
логії, ощадливо використовувати природні ресурси тощо.

4. Інструменти впливу на суспільну свідомість. До
цієї групи належать систематичні (екологічна освіта та
виховання учнівської молоді, екологічна просвіта ши-
роких верств населення, підвищення кваліфікації спе-
ціалістів, пропаганда кращої екологічної практики тощо)
та разові заходи й акції, пов'язані з конкретним еколо-

гічним проектом (громадські кампанії, слухання, демон-
страції, виставки, "круглі столи" тощо). Ефективність та-
ких інструментів значною мірою залежить від того, на
якому рівні перебу-ває екологічна свідомість суспіль-
ства загалом та цільових суспільних груп зокрема. А
рівень екологічної свідомості та культури у свою чергу
залежить від соціально-економічних умов, у яких роз-
вивається суспільство.

Такий комплексний підхід із застосування всіх
інструментів державної політики є практично у всіх краї-
нах з розвинутими демократичними традиціями.

ВИСНОВКИ
Таким чином, в Україні необхідно вирішити подвійне

завдання: обрати такі інструменти (або їх комбінацію),
які дозволять досягти поставленої мети, та забезпечи-
ти використання їх найоптимальнішим способом. З ча-
сом той чи інший інструмент може себе вичерпати, тоб-
то навіть за умови найефективнішого використання він
може не забезпечити досягнення поставленої цілі. Пе-
рехід до використання інших інструментів теж може не
забезпечити досягнення мети, і до того ж цей процес
потребує часу і ресурсів, а часу може не вистачити.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Провідна роль еліти у сучасній політиці полягає в
тому, що остання є ключовим політичним суб'єктом, що
володіє ресурсами влади, а також легітимним правом
на здійснення державної політики та прийняття страте-
гічних рішень. Під час політичної кризи на фоні транс-
формації суспільства виникає суперечлива ситуація,
коли з одного боку, в умовах нестабільності, значно
зростає роль еліти у нав'язуванні суспільній свідомості
системи оцінок та цінностей, а з іншого — еліта корис-
тується все меншою довірою мас. У таких умовах вини-
кає питання щодо формування в Україні сучасної по-
літичної еліти, здатної оперативно реагувати на викли-
ки сьогодення, а отже зростає актуальність досліджен-
ня механізму формування та відтворення еліти.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблему еліт в Україні досліджували такі науковці
як Е. Афонін, В. Голубь, М. Логунова, В. Луговий,
Л. Мандзій, М. Пірен, С. Телешун, В. Фесенко, М. Шуль-
га, М. Юрій.
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Однак, попри численний науковий доробок у цій
галузі, особливості механізму формування політичної
еліти в Україні потребують окремого розгляду.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження особливостей форму-

вання та відтворення політичної еліти в Україні.
Поставлена мета вимагає вирішення наступних зав-

дань:
— визначити основні складові механізму формуван-

ня політичної еліти;
— проаналізувати універсальні характеристики цьо-

го механізму;
— дослідити основні проблеми вітчизняної політич-

ної еліти;
— сформулювати особливості механізму форму-

вання політичної еліти в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В Україні виникнення і розвиток теорії еліт пов'язу-
ють з іменами Д. Донцова та В. Липинського. Але по-
няття "еліта" почало активно використовуватися у
вітчизняній науці лише протягом двох останніх деся-
тиліть.
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Багато дослідників визнають формування власної,
нової української еліти важливою умовою демократич-
ного розвитку країни. Водночас, формування українсь-
кої національної еліти — одна з найболючіших проблем
сьогодення [3].

Механізм формування еліти включає в себе систе-
ми та канали елітоутворення (рекрутування еліти). Під
рекрутуванням у політології розуміють процес відбору
і просування людей до активного політичного життя.
Серед різних рівнів процесу рекрутування суттєве місце
займає саме рекрутування еліти. Від характеру рекру-
тування політичних еліт великою мірою залежать со-
ціальне представництво і якісний склад органів влади.

Звісно, формування еліти в кожній конкретній країні
на кожному конкретному етапі її розвитку відрізняєть-
ся значною своєрідністю. Проте існують загальні зако-
номірності процесу входження людей у правлячу гру-
пу.

Канали рекрутування еліти, тобто ті соціальні інсти-
тути, входження в які дає людям змогу досягти влади є
універсальними для всіх країн.

До таких відносять:
1. Політичні партії. Особливо велика їх роль у захі-

дноєвропейських державах, де претендент на входжен-
ня в еліту повинен пройти всі ступені партійної ієрархії.
Так робили свою кар'єру М. Тетчер, Ф. Міттеран,
Г. Колль і ті політики, які сьогодні змінили їх на ключо-
вих державних посадах.

2. Бюрократичний апарат. Значна частка чиновників
прослідковується в еліті всіх країн, що розвиваються, а
також таких високорозвинутих країн, як Японія і Шве-
ція.

3. Церква і церковні релігійні організації. Цей канал
рекрутування більш характерний для іспанських країн і
країн з сильним впливом католицизму.

4. Профспілки. Профспілкові лідери відіграють
помітну роль у політичних елітах багатьох країн. Ко-
лишній президент США Р. Рейган і колишній прези-
дент Польщі Л. Валенса "увійшли у велику політи-
ку" як лідери профспілкових рухів.

5. Економічні інститути, сфера бізнесу.
6. Армія. Вплив цього фактора особливо вели-

кий у країнах Латинської Америки, Африки й Азії.
Три прем'єр-міністри Ізраїлю — бойові генерали.

7. Система освіти відіграє суттєву роль у всіх
країнах. За відгуками британських політологів, цією
країною керують виключно люди, які закінчили Ок-
сфорд або Кембридж і мають одну або дві вищі ос-
віти, частіше юридичну і економічну. Американсь-
кий істеблішмент (цим поняттям у США називають
правлячу еліту), як правило, складається з випуск-
ників університетів, що належать до так званої "Ліги
плющів", серед яких Гарвардський, Уельський і
Принстонський.

Універсальними є й основні системи рекрутуван-
ня еліти. Системи рекрутування політичних еліт ви-
значають: хто, як і з якого середовища здійснює
відбір, який його порядок, критерії і мотиви [5].

У найбільш загальному вигляді уявлення про си-
стеми рекрутування у формі демократичної і арис-
тократичної тенденцій були сформульовані ще
Г. Моска. Сучасна наука трактує їх відповідно як ан-

трепренерську систему і систему гільдій (рис. 1).
Система гільдій передбачає закритий і неконкурен-

тний характер відбору, який здійснюється достатньо
вузьким колом осіб (селекторатом), повільне просуван-
ня кандидатів вгору, до влади. Відбір здійснюється з
певних (досить обмежених) соціальних груп або партій.
Висока міра інституціоналізації відбору через наявність
багатьох формальних вимог, що висуваються до кан-
дидатів (вік, стать, партійність, соціальне походження,
т.ін.), покликаних підтвердити не стільки їх компе-
тентність, скільки лояльність перед вищим начальством.
Поновлення еліти відбувається повідано і нерегулярно.
Подібний тип формування еліти характерний для тра-
диційних суспільств (еліта — каста в Стародавній Індії,
еліта — аристократія у середньовічній Європі).

Номенклатурний механізм формування за часів ад-
міністративно- бюрократичної системи — це один із
найтиповіших варіантів системи гільдій: конкурентна
боротьба відсутня у відкритому вигляді; висока політи-
зація і ідеологізація всіх елементів системи; домінують
родинні зв'язки.

При антрепренерській системі відбір носить відкри-
тий, конкурентний характер, здійснюється великим ко-
лом осіб (в ідеалі — всім населенням через вибори) і з
різних за своїм становищем груп. Присутня тенденція
регулярного поновлення еліти. Критерії відбору орієн-
туються, в першу чергу, на особисті якості кандидата,
на його вміння привернути до себе увагу людей, на
здатність доказувати свою компетентність.

Такий механізм рекрутування еліти у більшій мірі
відповідає динаміці сучасного життя та застосовуєть-
ся при ліберально-демократичних режимах. Систему
ж гільдій можна зустріти за сучасних умов у традицій-
них суспільствах і в консервативних режимах та
інституціях.
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Використання кожної з систем може мати неодно-
значні наслідки як для самої еліти, так і для суспільства
в цілому. Як зазначає М. Юрій, система гільдій, з одно-
го боку, формує однорідну еліту, забезпечує передба-
чуваність і спадкоємність політичного курсу. Але, з іншо-
го — її тривале використання призводить до відриву
еліти від суспільства до її старіння: бюрократизації, а в
результаті — до виродження пануючої групи і втрати
нею здатності до управління суспільством [8].

Антрепренерський спосіб рекрутування еліти харак-
терний для сучасних демократичних суспільств, забез-
печує динамізм і гнучкість еліти, більш повну легітима-
цію її влади. Але у цієї системи є свої недоліки. До най-
важливіших необхідно віднести:

— нестійкість внутрішньої структури еліти;
— можливість виникнення конфліктів між її різни-

ми сегментами;
— часту зміну політичного курсу через відсутність

єдності у поглядах різних політиків;
— ризик популізму, можливість приходу в політику

випадкових людей, не стільки компетентних, скільки
відомих.

Зазначені способи рекрутування багато в чому є
еталонними. В реальності не існує ні чистої антрепре-
нерської системи, ні чистої системи гільдій, тому що
немає абсолютно відкритих і абсолютно закритих
суспільств.

Повертаючись до політичної еліти України, варто
зазначити, що частина дослідників і значне число ко-
ментаторів політичного процесу в Україні дотримують-
ся точки зору, відповідно до якої в Україні взагалі немає
реальної політичної еліти [6]. Прихильники цієї позиції
виходять з аксіологічного (ціннісного) трактування по-
няття еліти, вважаючи, що до політичної еліти повинні
належати найкращі, найбільш гідні представники сус-
пільства. На їхню думку, верхівка політичного класу
України цим вимогам не відповідає, тому її не можна
назвати елітою.

Але у державному управлінні, як і в політології та
соціології у трактуванні поняття "політична еліта" панує
функціональний підхід, найбільш яскравими представ-
никами якого вважаються В. Парето і Дж. Хіглі. Відпов-
ідно до цього підходу політичною елітою вважається
меншість суспільства, що грає ключову (позитивну чи
негативну) роль у виробленні і реалізації стратегічних
рішень у процесі функціонування і розвитку суспільства.
Виходячи з такої точки зору, політична еліта наявна в
будь-якому соціумі, у якому існує соціальна ієрархія
спеціалізація функції прийняття рішень від імені
суспільства [6].

З огляду на викладене, аналізуючи особливості ме-
ханізму формування політичної еліти в Україні, ми ви-
ходитимемо саме з позицій функціонального підходу.

Дослідники, які аналізують характеристики украї-
нської політичної еліти, звертають увагу на ключові її
проблеми, а саме:

1. Низька ефективність політико-управлінської
діяльності в цілому і якості прийнятих політичних рішень
зокрема, що зумовлює незадовільні політичні, соці-
альні, економічні результати розвитку країни.

2. Низький рівень моральних якостей, що спричи-
няє низький рівень довіри до абсолютної більшості ук-

раїнських політиків. Еліта, яка в принципі, має бути
взірцем, носієм моральних стандартів, виявляється не
кращою простих людей, а дуже часто навіть і гіршою. І
тому, і соціологи і політологи кажуть про деградацію
еліти [3].

3. Низька відповідальність за свої вчинки, за своє
суспільство, свою країну, причому йдеться не лише про
морально-етичну складову цього поняття, а й про
відсутність правових механізмів контролю за профе-
сійною діяльністю політико-управлінської еліти [2].

4. Відносно низький рівень професійної підготовки
значної частини політичної еліти, відсутність необхід-
ного справжній еліті стратегічного мислення.

5. Невміння домовлятися, погоджувати інтереси.
6. Відчуження політичної еліти від суспільства, по-

глиблення соціального розриву між її представниками і
рядовими громадянами.

7. Переважання особистих і групових інтересів пред-
ставників політичної еліти над інтересами суспільними.
Як зазначає М. Пірен, необхідність врахування інтересів
народу диктується або моральними принципами еліти,
або дієвими механізмами її політичної відповідальності,
або тиском громадянського суспільства [2]. Жоден з цих
факторів в Україні не має суттєвого впливу

Окремі дослідники акцентують увагу на деяких кон-
кретних характеристиках, наприклад В. Фесенко відно-
сить до принципових проблем еліти егоїзм і жадібність
наших можновладців [7]. Однак, на нашу думку, цей
аспект включає в себе проблема моральних якостей
української політичної еліти.

Звичайно, проблеми еліти не з'являються самі по
собі, а радше відображають основні проблеми суспіль-
ства. Більше того, за гіпотезою німецького соціолога
Кристіана Вельцеля, існує пряма залежність між якістю
еліт і рівнем людського розвитку певної країни [1]. Од-
нак, не останню роль відіграє саме механізм формуван-
ня еліти.

Як показують дослідження українських і зарубіж-
них вчених, переважна частина нової політичної еліти
початку становлення України як незалежної держави —
це особи, які займали високі позиції в ієрархії старої
влади, тобто належали до партійно-радянської номен-
клатури. Тобто тривалий час у рекрутуванні еліти домі-
нувала система гільдій.

Нині радянські тенденції вже не мають колишнього
впливу. Однак окремі ознаки системи гільдій, зокрема
закритість, закріплення негативних якостей політичних
лідерів, таких як традиції корупції у публічному секторі,
продовжують домінувати. Непрозорість системи рекру-
тування еліти пов'язана зі слабкістю її ядер, перш за все,
демократичного спрямування (політичних партій, гро-
мадських організацій).

Що стосується каналів рекрутування еліти, то в Ук-
раїні перше і основне джерело формування політич-
ної еліти, яке дуже легко виміряти кількісно — бізнес.
Крім того, в політику продовжують "втягувати" спорт-
сменів, митців, охоронців, журналістів. Останні часто
не мають не лише відповідної фахової підготовки, а й
відповідного хисту. Очевидно, саме з цієї причини, гос-
подарську, спортивну та мистецьку еліту не відносять
до традиційних каналів рекрутування політичної елі-
ти.
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Також, можна говорити про доволі низьку спро-
можність партій і громадських організацій виступати
"соціальним ліфтом" для молодих лідерів. Ступінь про-
никності каналів рекрутування має тенденцію до інтен-
сивності в періоди криз і сповільнення темпів у стабільні
періоди. Процес рекрутування, як правило, обмежений
визначеним басейном рекрутування, тобто тими соціаль-
ними групами, які є основними постачальниками пред-
ставників політичної еліти.

ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Отже, одним з чинників, що зумовлюють якість ук-
раїнської політичної еліти є механізм її формування.
Відповідно, вдосконалення цього механізму позитивно
вплине безпосередньо на саму політичну еліту.

Перспективними напрямами вдосконалення меха-
нізму формування політичної еліти в Україні, на нашу
думку, мають стати перш за все зростання ролі демок-
ратичних каналів рекрутування еліти (партії, профспіл-
ки, громадські організації), а також зростання кількості
рис антрепренерської системи в процесі відбору еліти.

У сучасних умовах, коли перед нашою державою
ставляться все нові і нові виклики, роль еліти, яка вже
сформувалася і не змінюється, матиме тенденцію до
послаблення. Таким чином, зростатиме значення ме-
ханізмів, що дозволять забезпечувати зміну еліт та фор-
мування нових, які найбільш відповідатимуть поточно-
му етапу розвитку країни. Виявлення таких механізмів
може стати предметом подальших досліджень.
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