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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією із умов збалансованого соціально�еконо�

мічного розвитку країни є ефективна система міжбю�

джетних відносин, яка спрямована на оптимізацію бю�

джетної децентралізації, а також на визначення чітких по�

вноважень органів місцевого самоврядування. Ефектив�

ний механізм розподілу міжбюджетних трансфертів набу�

ває актуальності у контексті формування фіскальної де�

централізації, оскільки трансферти забезпечують: збалан�

сування між витратами та доходами адміністративної те�

риторії; допомагають виконувати делеговані повноважен�

ня органів самоврядування за рахунок відповідних фінан�

сових ресурсів; стимулювання регіональних та місцевих

органів влади щодо реалізації соціально�економічної пол�

ітики; компенсацію непередбачених втрат місцевих бюд�

жетів, пов'язаних із скороченням доходів та збільшенням

витрат, або на випадок форс�мажорних обставин.

Сьогодні однією з найважливіших передумов роз�

витку міжбюджетних відносин в Україні є використан�

ня всіх можливостей трансфертного механізму перероз�

поділу фінансових ресурсів, що має особливе значення

для регіональної фінансової безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Розробка теоретичних і практичних засад наповнен�

ня місцевих бюджетів України та формування міжбю�
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У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти формування міжбюджетних відносин та об�
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джетних відносин останніми роками перебувають у

центрі уваги науковців, працівників органів державної

виконавчої влади, місцевого самоврядування, фінансо�

вих органів. Різнобічні аспекти становлення і розвитку

міжбюджетних відносин досліджують вітчизняні та

зарубіжні учені�економісти: Т.А. Борисов, Т.В. Бугай,

О.Д. Василик, В.Г. Дем'янишин, О.П. Кириленко, А.В. Ку�

лай, І.О. Луніна, М.В. Скуляк, Н.В. Теремцова та інші в

своїх працях зазначали про необхідність реалізації бюд�

жетної реформи в Україні в напрямі адаптації вітчизняно�

го законодавства до вимог Європейської хартії місцевого

самоврядування і сучасного досвіду зарубіжних країн.

Проте потребує уточнення трансфертний механізм,

оскільки міжбюджетні трансферти розширюють фінан�

сові можливості регіонів, але й ставлять місцеві фінан�

си у залежність від центральних, зокрема чим вища їх

частка в дохідній частині місцевих бюджетів, тим більша

залежність місцевої влади від центральної.

Актуальність цієї проблематики підкреслює Вaси�

лик O.Д., якій зазначає, що лише декілька областей мо�

жуть зaбезпечувaти себе кoштaми, неoбxідними для їx

ефективнoгo функціoнувaння. У бaгaтьox oблaстяx

Укрaїни дoтaції oдержують від 80 дo 90% місцевих

бюджетів без урaxувaння oб'єктивниx причин [1].

У свою чергу Кириленкo O.П. відмічає, що рoзширення

геoгрaфії дoтaційнoсті теритoрій і включення дo їx склaду

всіx aдміністрaтивнo�теритoріaльниx oдиниць перетвoрює
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бюджетні трaнсферти із зaсoбу нaдaння фінaнсoвoї

дoпoмoги у вaжіль для здійснення перерoзпoдільчиx

прoцесів. Причoму причину тaкoгo стaнoвищa слід шукaти

не в сaмій системі бюджетниx трaнсфертів, a у

недoскoнaлoсті системи рoзмежувaння дoxoдів між

лaнкaми бюджетнoї системи і видaми бюджетів [2].

Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчиз�

няних та зарубіжних вчених у дослідженні даної про�

блематики, потрібно відмітити, що до цього часу деякі

питання не знайшли свого вирішення або залишаються

дискусійними.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження теоретичних основ фун�

кціонування міжбюджетних трансфертів, аналіз сучас�

ного їх стану та визначення напрямів оптимізації

міжбюджетних відносин в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних умовах розвитку економіки країни основ�

ним напрямом щодо створення системи бюджетних відно�

син є нормативне регулювання податкових відрахувань та

фінансова допомога за рахунок бюджетних асигнувань.

Фінансове забезпечення розвитку адміністративних тери�

торій, відрізняється за неоднаковою нерівномірністю роз�

міщення податкової бази та відмінностями у соціально�

економічних умовах бюджетної потреби. У зв'язку із цим,

однією із головних задач бюджетної політики країни є

вирівнювання бюджетної забезпеченості, шляхом рефор�

мування всієї системи місцевих бюджетів.

Згідно із Європейською хартією, місцеве самовря�

дування, яке ратифікувала Україна "органи місцевого

самоврядування мають право у рамках національної

економічної політики на свої власні адекватні фінансові

ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатись у

межах своїх повноважень". Відповідно, ефективне фун�

кціонування органів місцевого самоврядування перед�

бачає автономію тобто децентралізацію в межах своїх

повноважень. Сучасна економічно�фінансова ситуація

свідчить про те, що податкова система негативно впли�

ває на розвиток економіки. Зокрема переважає фіскаль�

ний підхід, за яким не аналізується податкова система

як ефективний інструмент, що не скільки пов'язаний із

кількістю податків, а із податковим впливом на розви�

ток економіки, яке представляє собою джерело всіх

фінансових надходжень. Побудова фінансової системи

у розвинутих країнах свідчить про те, саме податковий

вплив на розвиток економіки виступає одним із методів

державного регулювання. Тому у цих країнах приділя�

ється увага стимулюванню розвитку виробництва.

Міжбюджетні трансферти — це кошти, які безо�

платно і безповоротно передаються з одного бюджету

до іншого, в Україні вони є основною формою реалі�

зації міжбюджетних відносин і спрямовані на збалан�

сування та вирівнювання фінансової спроможності

відповідних бюджетів. Функціональна спрямованість

кожного виду міжбюджетних трансфертів визначаєть�

ся цільовим та адресним спрямуванням коштів з одного

бюджету до іншого [3].

Необхідність формування міжбюджетних транс�

фертів пов'язують із державними фінансами, за розпо�

ділом податків та функціями між адміністративно�тери�

торіальними рівнями держави. Міжбюджетні трансфер�

ти можуть бути передані із Державного бюджету до

бюджетів нижчого рівня, що створює вертикальні та

горизонтальні дисбаланси, зокрема вертикальні — між

державою та органами місцевого самоврядування з

приводу того, що зібрані у межах території бюджетні

доходи надходять у більшій своїй частині до державно�

го бюджету і обмежують доходні можливості місцевих

фінансів; горизонтальні — між окремими регіональни�

ми бюджетами, оскільки пропорційне вирівнювання у

міжбюджетних відносинах менш розвинутих здійсню�

ється за рахунок більш розвинутих, що призводить до

зниження фінансово�економічного стимулювання щодо

розвитку регіону.

На наш погляд, тільки бюджетне регулювання як ме�

ханізм міжбюджетних відносин повинно корегувати про�

порції розподілу фінансових ресурсів між бюджетами

бюджетної системи країни із врахуванням діючих норм

бюджетного законодавства. Поняття міжбюджетного

регулювання базується на сукупності фінансових інстру�

ментів, які впливають прямо та опосередковано (рис. 1).

Місцева рада може передати кошти на здійснення

окремих видатків місцевих бюджетів іншій місцевій раді

у вигляді міжбюджетного трансферту до відповідного

місцевого бюджету. Трансферти, що надаються з Дер�

жавного бюджету України місцевим бюджетам (Бюд�

жетний Кодекс України, стаття 97) [4]:

1) базова дотація;

2) субвенції на здійснення державних програм со�

ціального захисту;

3) додаткова дотація на компенсацію втрат доходів

місцевих бюджетів внаслідок надання пільг, встановле�

них державою;

4) субвенція на виконання інвестиційних проектів;

5) освітня та медична субвенції;

6) субвенція на фінансування заходів соціально�еко�

номічної компенсації ризику населення, яке проживає

на території зони спостереження;

7) субвенція на проекти ліквідації підприємств ву�

гільної і торфодобувної промисловості та утримання во�

довідливних комплексів у безпечному режимі на умо�

вах співфінансування (50 відсотків);

8) інші додаткові дотації та інші субвенції.

Порядок та умови надання субвенції з державного

бюджету місцевим бюджетам, яка вперше визначена за�

коном про Державний бюджет України, затверджують�

ся Кабінетом Міністрів України не пізніше 30 днів з дня

набрання ним чинності. Розподіл додаткових дотацій між

місцевими бюджетами здійснюється на підставі критеріїв,

визначених Кабінетом Міністрів України. У Державному

бюджеті України затверджується обсяг міжбюджетних

трансфертів окремо для кожного з відповідних місцевих

бюджетів, якщо є підстави для надання та отримання

відповідних міжбюджетних трансфертів згідно Бюджет�

ного кодексу України та Закону України "Про Держав�

ний бюджет України на відповідний рік".

Схема розрахунку міжбюджетних трансфертів ви�

рівнювання із державного бюджету місцевим бюдже�

там визначається за загальним фондом бюджету адмі�

ністративної території як різниця між розрахунковим

обсягом видатків та прогнозним показником обсягу
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доходів, із застосуванням коефіцієнта вирівнювання.

Фінансове забезпечення регіонального розвитку місце�

вих бюджетів залежне від загальнодержавних транс�

фертів.

За даними Державного казначейства України [5],

сума перерахованих коштів до місцевих бюджетів з Дер�

жавного бюджету протягом 2010—2015 рр. збільшилась

на 99,74 млрд грн. або на 138,95 %,

але у 2013 р. сума трансфертів до

місцевих бюджетів, навпаки зменши�

лась порівняно до попереднього 2012

р. на 8,97 млрд грн. або на 7,19 %

(рис. 2).

Попри складну макроекономічну

ситуацію в країні виконання видатко�

вої частини бюджету за міжбюджет�

ними трансфертами протягом 2010—

2015 рр. здійснювалось нерівномір�

но згідно із передбаченим розписом

по роках. Найбільше відхилення по�

рівняно із запланованим розписом

видатків із бюджету міжбюджетних

трансфертів спостерігається у 2013 р.

(4,06 %), а найменше — у 2011 р.

(0,64 %). Причиною цього є те, що у

2013 р. не вистачало коштів для пе�

рерахування міжбюджетних транс�

фертів. У 2015 р. виконання обсягів

перерахованих коштів до місцевих

бюджетів із Державного бюджету

складає 0,7 %, що на 3,07 пункти менше у порівнянні із

2014 р.

Динаміка структури міжбюджетних трансфертів із

Державного бюджету України до місцевих за видами

асигнувань протягом 2010—2015 рр. наведено у таблиці

1.

За 2015 р. із Державного бюджету України до місце�
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Рис. 1. Фінансові інструменти міжбюджетного регулювання на територіальному рівні

Джерело: складено авторами.
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Джерело: складено авторами за джерелом [5].
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вих бюджетів було надано трансфертів на суму

174195,68 млн грн. (без реверсної дотації), у тому числі

коштів із загального фонду 173412,44 млн грн.

Традиційно у структурі міжбюджетних трансфертів

найбільшу частку займає дотація на вирівнювання, й

протягом 2010—2014 рр. частка таких дотацій до місце�

вих бюджетів у середньому становить 46,87 %. Ситуа�

ція змінилась у 2015 р. за умови здійснення реформу�

вання бюджетної системи у частині міжбюджетних

відносин. Базова дотація (дотація на вирівнювання) у

загальній структурі перерахованих трансфертів стано�

вила 3,02 % у сумі 5261,9 млн грн. або 98,2 % виконан�

ня розпису асигнувань (на 55,4 млрд грн. скорочено

порівняно із 2014 р.). Субвенції на соціальний захист

населення перераховані у сумі 63 298,2 млн грн. або 99,4

% від передбачених розписом на цей період в межах

фактичних зобов'язань й у структурі займають 36,34 %.

Освітню субвенцію перераховано у сумі 44 085,3 млн

грн. (100,0 % до розпису). Медичну субвенцію перера�

ховано в сумі 46 177,0 млн грн. або 100,0% до розпису

на відповідний період.

Відповідно до Бюджетного кодексу відбулись зміни

до підходів у формі видатків, які перераховуються на

рівень місцевих бюджетів й введено нові види транс�

фертів: базова дотація, стабілізаційна дотація (до 2015

р. додаткова дотація на вирівнювання фінансового за�

безпечення бюджету), реверсна дотація (кошти, що над�

ходять з місцевих бюджетів до Державного бюджету),

освітня та медична субвенції, субвенція на підготовку

робітничих кадрів, субвенції на забезпечення медичних

заходів окремих державних програм. Залишки коштів

субвенцій залишаються на рахунках місцевих бюджетів

і використовуються у наступному бюджетному періоді

із урахуванням цільового призначення трансфертів.

Одним із позитивних аспектів реформування у час�

тині міжбюджетних відносин є збільшення інвестицій�

них ресурсів місцевих бюджетів. Обсяг капітальних ви�

датків складав 32,2 млрд грн., що на 138, 8 % більше

ніж у 2014 р.

Згідно із даними Державного казначейства Украї�

ни, сума перерахованих коштів з місцевих бюджетів до

Державного бюджету протягом 2010—2015 рр. змен�

шилась на 4,7 млрд грн. або на 63,5 %, а порівняно із

2014 р. підвищились у 1,4 рази. Щорічні темпи прирос�

ту трансфертів до місцевих бюджетів та реверсні дотації

зображено на рисунку 3.

До 2014 р. спостерігається дисбаланс між дохода�

ми та видатками у частині міжбюджетних асигнувань,

зокрема темпи перерахованих трансфертів до місцевих

бюджетів перевищують темпи реверсних дотацій. Отже,

можна зробити висновок, що сума коштів, яка пере�

дається з Державного бюджету до місцевих за дослід�

жуваний період часу підвищується, а сума коштів, яка

передається із місцевих бюджетів до загальнодержав�

ного — навпаки, зменшується. У 2015 році темпи цих

показників майже однакові 31,32 % та 38,46 % відпо�

відно. Зміни, які відбулись у бю�

джетній сфері, свідчать про позитивні

результати реформування міжбюд�

жетної трансферної політики.

Також запропоновано новий ме�

ханізм бюджетного регулювання —

систему збалансування усіх місце�

вих бюджетів замішено системою

горизонтального вирівнювання по�

даткоспроможності території за�

лежно від рівня надходжень на одну

особу (на одного жителя адмі�

ністративно�територіального утво�

рення). Якщо значення індексу: в

межах 0,9—1,1 — вирівнювання не

здійснюється; менше 0,9 — надаєть�

ся базова дотація відповідному об�

ласному бюджету в обсязі 80 %

суми, необхідної для досягнення

значення такого індексу забезпече�

ності відповідного бюджету 0,9;

більше 1,1 — передається реверсна

дотація з відповідного обласного

Показник Роки
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Базова дотація (дотація вирівнювання) 55,72 45,49 41,05 47,52 45,77 3,02 
Субвенції соціального значення 33,68 38,25 34,24 41,52 37,92 36,34 
Додаткові дотації 0,74 4,49 7,14 4,71 2,98 1,16 
Трансферти загального фонду 92,99 94,63 92,16 97,66 88,70 99,55 
Трансферти спеціального фонду 7,01 5,37 7,84 2,34 11,30 0,45 
Всього: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Таблиця 1. Динаміка структури трансфертів з Державного бюджету України
до місцевих за 2010—2015 рр.(%)

Джерело: розрахунки здійснено за джерелом [5].
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Джерело: складено авторами за джерелом [5].
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бюджету в обсязі 50 % суми, що перевищує значення

такого індексу 1,1.

Згідно із статтею 98 Бюджетного Кодексу України

горизонтальне вирівнювання податкоспроможності облас�

них бюджетів здійснюється окремо за надходженнями

податку на прибуток підприємств та податку на доходи

фізичних осіб з урахуванням таких параметрів: кількість

населення; надходження податку на прибуток підприємств,

визначеного пунктом 1�1 частини першої статті 98 цього

Кодексу, за останній звітний бюджетний період; надход�

ження податку на доходи фізичних осіб, визначеного пун�

ктом 1 частини першої статті 98 цього Кодексу, за останній

звітний бюджетний період; індекси податкоспроможності

відповідного обласного бюджету, що визначаються окре�

мо за надходженнями податку на прибуток підприємств

та податку на доходи фізичних осіб.

Аналіз виконання видатків бюджету за 2015 р. по�

казав, що реалізація реформ міжбюджетних відносин

має позитивні результати, не зважаючи на складну фі�

нансово�економічну ситуацію в країні й урядом забез�

печується виконання усіх зобов'язань згідно з бюджет�

ним законодавством, зокрема і частині міжбюджетних

асигнувань.

Одним із позитивних аспектів функціонування місце�

вих бюджетів в умовах розвитку демократичних засад

суспільства було незначне зниження частки офіційних

трансфертів у структурі доходів місцевих бюджетів.

Формування власних доходів місцевих бюджетів є

важливим питанням у контексті децентралізації бюджет�

ної системи, оскільки бюджети саме місцевого самовря�

дування є базовою ланкою бюджетної системи, а з дру�

гого боку, вони є її фундаментом, що потребує певного

зміцнення у відповідності з функціями відповідного

рівня влади. Для ефективного фінансування видатків,

що здійснюються з місцевих бюджетів, необхідним є

вагомий рівень доходів та, відповідно до результатів

проведеного аналізу, органи місцевого самоврядуван�

ня не володіють такими ресурсами у достатній кількості,

чим і зумовлюється висока частка дотацій та субвенцій.

Таким чином, виникає необхідність створення умов

підвищення зацікавленості органів місцевого самовря�

дування у нарощуванні власних бюджетних ресурсів.

Вважаємо, доцільним є розширення повноважень

органів місцевого самоврядування щодо місцевого опо�

даткування з метою стимулювання соціально�економі�

чного розвитку відповідних територій. Значна са�

мостійність місцевих органів влади та управління забез�

печуватиме, перш за все, відповідність у рішеннях та діях

місцевих органів влади інтересам жителів цих територій;

вищий рівень надходження доходів, оскільки місцеве

населення сплачуватиме податки та інші обов'язкові

платежі при розумінні реального зв'язку між здійсне�

ними платежами та кількістю і якістю отримуваних по�

слуг; більш відповідальний підхід зі сторони місцевих

органів влади до управління бюджетними ресурсами на

відповідних їм територіях [6].

В якості практичних рекомендацій органам місцево�

го самоврядування для оптимізації своєї фінансової бази

в умовах нестабільного розвитку економіки пропонуєть�

ся ряд напрямів фінансово�бюджетної політики:

1. У частині наповнення доходної частини місцевих

бюджетів: щоденний моніторинг надходження доходів

до місцевих бюджетів в розрізі основних податків; спо�

стереження за фінансовим станом бюджетоутворюю�

чих і соціально�значимих організацій; аналіз платників

та об'єктів оподаткування у сфері місцевих податків;

інвентаризація об'єктів комунальної землі і майна в ме�

тою ефективного їх використання; індивідуальна робо�

та з недобросовісними платниками податків з активізації

стягнення недоїмки по податках і зборах, а також за�

боргованості по пенях і штрафах.

2. У забезпеченні безперебійного касового виконан�

ня місцевих бюджетів: при складанні і веденні касових

планів виконання керуватися наступними параметрами: по

видатках, що фінансуються за рахунок коштів місцевих

бюджетів та доходів від надання платних послуг і іншої

діяльності, що приносить доходи, виходячи з бюджетних

надходжень; по видатках на виплату заробітної плати з

нарахуваннями, виконання соціальних зобов'язань перед

громадянами, оплату придбання медикаментів, виходячи

з бюджетних призначень на кожен квартал; по видатках

на оплату комунальних послуг і придбання паливно�мас�

тильних матеріалів, виходячи з фактичної потреби по ук�

ладених місцевих контрактах; по інших видатках — по�

квартально, згідно з призначеннями.

3. У частині ефективного розміщення замовлень на

товари, роботи, послуги для місцевих потреб відкласти

ті з них, які не є першочерговими; передбачати відстро�

чення платежу по контрактах, що знову укладаються;

провести інвентаризацію вже укладених з метою їх мож�

ливого розірвання, перегляду термінів і умов оплати в

установленому порядку.

4. Для оптимізації видатків місцевих бюджетів:

забезпечити першочергове фінансування видатків на

оплату праці працівників бюджетного сектора і держав�

них службовців, купівлю продуктів харчування, кому�

нальних послуг і палива; не брати нових видаткових зо�

бов'язань у рамках бюджетних інвестицій і довгостро�

кових цільових програм; привести фактичний фонд

оплати праці працівників місцевого бюджетного секто�

ра і державних службовців відповідно до обмежень і

нормативів; скоротити неефективні видатки на загаль�

ну освіту, зміст органів місцевого самоврядування, ЖКГ.

Одним із першочергових завдань економічних пе�

ретворень Україні є реформування фінансових відно�

син держави і місцевого самоврядування, які передба�

чають розширення функцій і повноважень органів місце�

вого самоврядування в галузі розробки та реалізації

політики місцевого і регіонального розвитку. Безумов�

но, багато що залежить від зусиль самих органів місце�

вого самоврядування, усвідомлення ними необхідності

інноваційного розвитку наявного соціально�економіч�

ного потенціалу та інфраструктури в умовах індуст�

ріальної економіки і науково�технічного прогресу.

Досить вагомими аспектами у зміцненні власної до�

хідної бази місцевих бюджетів буде стабільна законо�

давча база організації міжбюджетних відносин у на�

прямку дотримання єдиних принципів у процесі визна�

чення обсягів дотацій та субвенцій (економічної ефек�

тивності, соціальної справедливості, політичної стабіль�

ності) та з використанням простої та зрозумілої мето�

дики їх обчислення.

Система міжбюджетних відносин на Україні в умо�

вах становлення самостійної бюджетної системи, побу�
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дованої на принципах децентралізму, формується не

завжди послідовно та раціонально, чим викликає дис�

кусії з приводу її вдосконалення на всіх рівнях влади.

Одним з основних недоліків децентралізованої моделі

міжбюджетних відносин є ускладнення координації дій

уряду для досягнення макроекономічних цілей і забез�

печення балансу фінансових можливостей у державі.

Економічні фактори регулювання міжбюджетних сто�

сунків стосуються принципів визначення організаційних

основ взаємовідносин між державними органами влади

та органами місцевого самоврядування з приводу роз�

поділу доходів і видатків за рівнями бюджетної системи.

Слід зазначити, що сьогоднішня практика регулюван�

ня міжбюджетних стосунків в Україні не відповідає по�

требам місцевих органів влади у фінансових ресурсах,

враховуючи покладені на них зобов'язання; не базуєть�

ся на місцевих фінансових потребах; посилює залежність

місцевих органів влади від обсягу міжбюджетних транс�

фертів з Державного бюджету. Сказане засвідчує

складність та суперечливість організації міжбюджетних

стосунків в Україні. На сьогодні виникла думка, що, мож�

ливо, потребує вдосконалення і сама конституційна мо�

дель організації міжбюджетних стосунків в Україні.

Необхідність досягнення фінансової стабілізації в Ук�

раїні ставить нові завдання у сфері регулювання міжбюд�

жетних стосунків, оптимізація і впорядкування яких по�

винні сприяти вирішенню багатьох фінансових, народно�

господарських і, навіть, політичних проблем у державі.

Подальше реформування міжбюджетних стосунків має

забезпечити їх збалансованість і прозорість, а також сфор�

мувати основу для здійснення державної регіональної

політики та стимулювання органів місцевого самовряду�

вання збільшувати надходження в місцеві бюджети.

ВИСНОВКИ
Вважаємо, що пошук сучасних підходів до вирішен�

ня проблем оптимізації системи міжбюджетних транс�

фертів в умовах розширення бюджетних прав органів

місцевого самоврядування має грунтуватися на таких

основних положеннях:

— у процесі збалансування бюджетів не потрібно ста�

вити за мету досягнення повного бюджетного вирівнюван�

ня, оскільки це знижує стимули місцевих органів щодо

покращення свого фінансового стану. Навпаки, в умовах

транзитивної економіки стимулювальна функція міжбюд�

жетних трансфертів має бути реалізована більшою мірою,

ніж у країнах з розвиненою, стабільною економікою;

— розподіл вирівнювальних трансфертів необхідно

проводити із застосуванням формульного підходу. При цьо�

му доцільно забезпечити стабільність формульного розра�

хунку протягом тривалого періоду часу, що дозволить по�

кращити прозорість міжбюджетних відносин та підвищити

їх ефективність. При необхідності уточнення алгоритму

розрахунків більш доцільним буде використання цільових

субвенцій, аніж внесення змін до встановленої формули;

— доцільно запровадити прямі розрахунки за

міжбюджетними трансфертами між державним бюдже�

том та бюджетами територіальних громад всіх рівнів.

Проте, даному заходу має передувати проведення ре�

форми адміністративно�територіального устрою в нашій

країні та оптимізація функціонування вітчизняної каз�

начейської системи;

— потребує вдосконалення порядок міжбюджетних

відносин на рівні села, селища, міста районного підпоряд�

кування та адміністративного району. Головну увагу при

цьому необхідно зосередити не тільки на проблемах удос�

коналення процедур розрахунку обсягів трансфертних пла�

тежів, але й на покращенні правового врегулювання основ�

них аспектів взаємовідносин між учасниками процесу пе�

рерахування міжбюджетних трансфертів на місцевому рівні.

Отже, осмислення сутності міжбюджетних відносин

має велике практичне значення, воно дозволяє удоско�

налювати не тільки політику в даній сфері, але і прак�

тичні інструменти її реалізації. Проблеми щодо удоско�

налення міжбюджетних відносин в Україні неможливо

вирішити без гарантування, фінансової незалежності

органам місцевого самоврядування, без вивчення про�

гресивного досвіду розвинутих країн, якій дозволить

обгрунтувати засади подальшого їх реформування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Із набуттям України незалежності проблема пошу�

ку нових джерел бюджетних доходів, а разом з тим і

питання раціонального використання природних
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багатств, набули важливого значення та актуальності.

Реалізація соціально�економічного розвитку нашої дер�

жави в основному залежить від належного регулюван�

ня господарських процесів та створення ефективної на�
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ціональної економіки, а відповідно, й податкової сис�

теми. На сьогодні проблеми запровадження, стягнен�

ня, нормативно�правового регулювання екологічних

платежів на нафтогазовидобувних підприємствах вик�

ликають неабиякий інтерес у суспільстві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У науковій сфері екологічному оподаткуванню при�

свячені роботи таких авторів, як Бенуа Боске [1], Век�

лич О.О. [2], Дементьєв В.В., Попова О.Ю. [3], Боби�

льов С.М., Ходжаєв А. Ш. [4] та ін. Однак у більшості

праць розкриваються лише окремі аспекти досліджува�

ної тематики, а отже, необхідність її подальшого вив�

чення не викликає сумнів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розгляд та виявлення особливостей

законодавчої регламентації екологічного податку в Ук�

раїні. Розкриття теоретичних і прикладних засад еко�

логічної складової сталого розвитку нафтогазовидобув�

них підприємств. Виявлення особливостей формуван�

ня екологічних платежів на нафтогазовидобувних

підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Слід відмітити, що однією із новел Податкового

кодексу України є прийняття загальнодержавного еко�

логічного податку. Відповідно до визначення, наведе�

ного у п. 14.1.57 cт. 14 Податкового кодексу, екологіч�

ний податок — це загальнодержавний обов'язковий

платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів в

атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти забрудню�

ючих речовин, розміщення відходів, фактичного обся�

гу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються

їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоак�

тивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних

відходів, накопичених до 1 квітня 2009 р. [2].

Незважаючи на те, що фактично екологічний пода�

ток було введено замість збору за забруднення навко�

лишнього природного середовища і всі норми, що дія�

ли для цього збору, увійшли і до VIII розділу Податко�

вого кодексу, у новому нормативному акті є й принци�

пові нововведення, зокрема, у питанні сплати збору за

викиди в атмосферне повітря пересувними джерелами

забруднення: тепер особами, відповідальними за його

сплату, є продавці палива. Крім того, нововведенням

розділу "Екологічний податок" стало встановлення став�

ки та порядок стягнення екологічного податку за вики�

ди забруднюючих речовин авіаційним транспортом,

який досі не сплачував збір за забруднення навколиш�

нього природного середовища.

Порівняно з чинним законодавством нормами По�

даткового кодексу та нового бюджетного законодав�

ства передбачено поступове збільшення ставок подат�

ку, запровадження нових ставок податку, зокрема за

викиди двоокису вуглецю (0,2 грн. за 1 т), враховуючи

досвід інших країн.

При цьому відбулося спрощення умов справляння

екологічного податку за рахунок зменшення деяких ко�

ригуючих коефіцієнтів, що застосовувалися до норма�

тивів збору. Так, виключено коригуючі коефіцієнти, які

встановлювалися залежно від чисельності жителів та

народногосподарського значення населених пунктів,

регіональні (басейнові) коефіцієнти. Водночас майже

всі коефіцієнти враховано у збільшених порівняно з

чинним законодавством ставках екологічного податку.

Новаціями Податкового кодексу є зміна оподатку�

вання викидів пересувних джерел забруднення, а також

розширення об'єкта оподаткування за рахунок включен�

ня до нього таких видів палива, як авіаційний бензин,

газ, що раніше не оподатковувалися, та запроваджен�

ня диференційованих ставок щодо дизельного пально�

го залежно від вмісту сірки тощо.

Позитивним у Податковому кодексі України є підви�

щення ставок податку за розміщення окремих видів над�

звичайно небезпечних відходів. Загалом змін зазнали

такі ставки податків: за викиди в атмосферне повітря

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами за�

бруднення; за скиди забруднюючих речовин у водні

об'єкти; за розміщення відходів у спеціально відведених

для цього місцях чи на об'єктах; за у творення радіоак�

тивних відходів; за тимчасове зберігання радіоактивних

відходів їх виробниками понад установлений особливи�

ми умовами ліцензії термін [6].

В Україні на державному рівні вже розроблені ос�

новні напрями реформування системи оподаткування

господарської діяльності, пов'язаної з експлуатацією

природних ресурсів. Стратегія реформування податко�

вої системи, визначає, що ключовими напрямами рефор�

мування природно�ресурсних платежів є:

— здійснення поступового переходу до нової сис�

теми платежів за видобуток корисних копалин із засто�

суванням принципів рентного доходу та створення

відповідного регуляторного механізму, який дасть мож�

ливість стимулювати раціональне використання, забез�

печення охорони і відтворення природно�ресурсного

потенціалу держави;

— удосконалення системи рентних платежів як ме�

ханізму розподілу рентного доходу під час раціональ�

ного використання природних ресурсів у господарській

діяльності із запровадженням двоскладової структури

рентної плати, в тому числі абсолютної складової (пла�

ти за реалізацію набутого права використання у госпо�

дарській діяльності об'єкта природного ресурсу, розмір

якої визначається за результатами проведення держав�

ної експертизи і не залежить від результатів господарсь�

кої діяльності); диференційної складової (плати за реа�

лізоване право на використання під час провадження

господарської діяльності об'єкта природного ресурсу,

розмір якої визначається з урахуванням величини рен�

тного доходу).

Станом на 2015 рік 65% екологічного податку на�

фтогазовидобувних підприємств зараховується до спе�

ціального фонду державного бюджету (з яких 50%

спрямовується на фінансування виключно цільових про�

ектів екологічної модернізації підприємств), а 35% —

спеціального фонду місцевих бюджетів.

Екологічний податок виступає, з одного боку, не�

обхідним підгрунтям для забезпечення стабільності

бюджетних доходів, а з другого — стимулювання як

приватних власників природних ресурсів, так і приро�

докористувачів, до їх раціонального використання.
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Відсутність заходів щодо охоро�

ни від забруднення, відтворення

природних ресурсів, їх нераціо�

нальне використання і виснажен�

ня може призвести, в кінцевому

рахунку, до екологічної катастро�

фи України. Перспективним на�

прямом удосконалення податко�

вих механізмів є практика засто�

сування системи податкових пільг,

стосовно виробництва екологічно

чистої та безпечної продукції.

Слід також зауважити, що си�

стема оподаткування господарсь�

кої діяльності в Україні, пов'яза�

ної з експлуатацією природних ре�

сурсів, потребує реформування

відповідно до світового досвіду та

специфіки економіки держави.

Варто зазначити, що зовнішні

фінансові ресурси, які доступні

підприємствам інших галузей про�

мисловості (державні дотації, суб�

сидії, кошти грантів та допомоги

міжнародних організацій), у нафто�

газовидобування не залучаються.

Така ситуація тривалий час зумов�

лювалася недостатньою урегульо�

ваністю державно приватного парт�

нерства на законодавчому та інсти�

туційному рівнях. Часто державні

структури гальмували розвиток і

реконструкцію підприємств технологічні процеси яких за�

старілі та неефективні в сучасних умовах, а громіздкі струк�

тури не забезпечують гнучкість та адаптивність до мінли�

вих змін зовнішнього ринкового середовища [7].

Розрахунок податків і зборів здійснюється у відпо�

відності з діючим податковим законодавством України.

При цьому всі податкові платежі, які сплачуються на�

фтогазовидобувними підприємствами в Україні, можна

поділити на такі групи: податки, які включаються в ціну

продукції; плата за використання надр для видобуван�

ня корисних копалин; податки, які включаються в со�

бівартість продукції та податок на прибуток (рис. 1).

За податковими зобов'язаннями з податку на дода�

ну вартість, що виникли: з 1 січня 2011 року до 31 груд�

ня 2013 року включно ставка податку становить 20

відсотків; з 1 січня 2014 року — 17 відсотків [8].

Згідно Податкового кодексу України, ставка подат�

ку на прибуток підприємств становитиме:

з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно

— 19 відсотків;

з 1 січня 2014 року — 18 відсотків.

Збільшено ставки екологічного податку за викиди

в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин

стаціонарними джерелами забруднення: азоту оксидів

до 1968,65 грн./т (з 1553,79), ацетону — 738,45

(582,83), вуглеводнів — 111,26 (87,81), озону — 1968,65

(1553,79) тощо.

Знижено ставки рентної плати за видобуток газу:

— природного газу, видобутого з покладів до 5000

м, — з 70 до 29%;

— з покладів, які повністю або частково залягають

на глибині до 5000 м, — з 55 до 29%;

— з покладів, які повністю залягають на глибині по�

над 5000 м, — з 28 до 14%.

Практично повністю змінився механізм нараху�

вання плати за використання надр для видобування

корисних копалин. Якщо до 01.01.2013 року засто�

совувалися специфічні ставки в гривнях за тонну

нафти чи конденсату або в гривнях за 1000 м3 при�

родного газу,  то сьогодні використовуються

відносні: у відсотках від вартості видобутої вугле�

водневої сировини.

Сталий соціально�економічний розвиток будь�

якої країни означає таке функціонування її госпо�

дарського комплексу, коли одночасно задовольня�

ються зростаючі матеріальні і духовні потреби насе�

лення, забезпечується раціональне та екологічно без�

печне господарювання і високоефективне збалансо�

ване використання природних ресурсів, створюють�

ся сприятливі умови для здоров'я людини, збережен�

ня і відтворення навколишнього природного середо�

вища та природно�ресурсного потенціалу суспільно�

го виробництва.

Врахування майбутнього впливу на довкілля на етапі

планування політик, планів і програм розвитку не є за�

конодавчо обов'язковим в Україні, на відміну від зако�

нодавства ЄС.

Природоохоронні аспекти не набули широкого

відображення в галузевих економічних політиках.

Запровадження новітніх екологічно чистих технологій

ПОДАТКОВІ 
ПЛАТЕЖІ НГВУ

Податки, які 
включаються в 

собівартість нафти і 
газу

Плата за 
користування 
надрами

Податок на 
прибуток 

підприємств

Податки, які 
включаються в ціну 

нафти і газу

ПДВ єдиний соціальний 
внесок

екологічний 
податок

плата за землю

збір за спеціальне 
використання води

інші податки і збори

Рис. 1. Податкові платежі, які сплачуються
нафтогазовидобувними підприємствами в Україні
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та поширення найкращого досвіду є дуже повільним.

Низькі ціни на енергоресурси, що втримуються про�

тягом тривалого часу, а також високий рівень зноше�

ності обладнання призвели до того, що Україна по�

сідає шосте місце у світі за обсягом споживання газу,

перевищуючи в 3�4 рази показники країн Європи.

Лише протягом останніх трьох років в умовах підви�

щення ціни на газ вживаються заходи, спрямовані на

розвиток джерел відновлюваної та альтернативної

енергетики.

Інтеграція екологічної політики до галузевих полі�

тик, обов'язкове врахування екологічної складової при

складанні стратегій, планів і програм розвитку Украї�

ни, впровадження екологічного управління на підприє�

мствах, екологізація господарської діяльності є шля�

хом до сучасної секторальної екологічної політики, що

реалізується у країнах Західної та Центральної Євро�

пи.

ВИСНОВКИ
Основою процесу екологізації економіки в Україні

має стати гармонізована з міжнародним законодав�

ством нормативно�правова база у галузі охорони навко�

лишнього середовища, урегулювання відносин в еколо�

го�економічній сфері відповідальності за нанесення

шкоди навколишньому середовищу. Основи такого за�

конодавства в нашій країні уже створені, проте вони

потребують подальшого удосконалення. В першу чергу

необхідно підходити до вирішення цієї проблеми поста�

вивши за мету не тільки боротьбу з забрудненням на�

вколишнього середовища. Тут потрібен комплексний

підхід до екологізації економічного розвитку, який пе�

редбачає запровадження системи заходів щодо знижен�

ня навантаження на довкілля.

Одним із важливих питань, що потребують негай�

ного вирішення є здійснення продуманої ефективної

структурної політики, направленої на екологічну ре�

структуризацію економіки. Мова йде про перерозподіл

трудових, матеріальних, фінансових ресурсів в народ�

ному господарстві на користь високотехнологічних,

безвідходних, ресурсозберігаючих видів економічної

діяльності, як це відбувається в усіх високорозвинутих

країнах світу.

Сьогодні іноземні компанії та новостворені спільні

підприємства з видобування нафти і газу, отримують

пільги порівняно із нафтогазовидобувними управління�

ми ПАТ "Укрнафта" та приватними вітчизняними нафто�

газовидобувними підприємствами. Зростання податко�

вого навантаження та регулювання ціни реалізації вуг�

леводнів не дозволяє замінити застарілі технології на�

фтогазовидобувних підприємств та конкурувати на внут�

рішньому ринку через надмірний обсяг накладних екс�

плуатаційних витрат.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах швидкоплинного зовнішнього середови�

ща, прибутковість, а отже і ефективна діяльність комер�

ційних банків є основною складовою фінансової
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INCOMES AND EXPENSES IN PROVIDING PROFITABILITY OF UKRAINIAN COMMERCIAL
BANKS

У статті розглянуто роль доходів і витрат у формуванні прибутків банківської системи Украї�
ни, проведено аналіз структури доходів і витрат за 2011—2015 роки, виявлено основні зовнішні
та внутрішні негативні фактори, які сприяють дестабілізуючим процесам у банківській системі,
а також наведено заходи для покращення діяльності та підвищення прибутковості українських
банків.

In this article reviewed the role of incomes and expenses in the profits' formation of Ukraine's
banking system, analyzed the structure of incomes and expenses for the years 2011—2015. Also
identified the major internal and external negative factors that contribute to destabilizing process in
the banking system and listed measures for improving the activity and increasing the profitability of
Ukrainian banks.
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стійкості банківської системи, яка відіграє провідну роль

у русі економіки України на шляху ринкових трансфор�

мацій. Сьогодні у важкі часи руйнування національного

і економічного суверенітету, економічні проблеми в
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країні вимагають від вітчизняних банків підвищення

ефективності банківської діяльності. Провідна роль у

вирішенні даного питання відводиться формуванню та

регулюванню доходів та витрат банківської системи

України. Тому, дослідження з аналізу доходів і витрат

банківської установи як основних чинників впливу на

обсяг отриманого банком прибутку є досить актуаль�

ними і потребують подальшої конкретизації як необхі�

дна умова отримання стабільного кінцевого результату

роботи банку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Серед науковців, які присвятили свої праці розробці

питання аналізу доходів та витрат комерційних банків є

чимало провідних вітчизняних та зарубіжних вчених:

М.Д. Алексеєнко [6], О.В. Васюренко, В.В. Вітлинський,

А.М. Герасимович [6], Д. Гладких [4], Т.Д. Косова, В.М. Ко�

четков, О.А. Криклій [3], І.М Парасій�Вергуненко [6],

К.С. Письменна [5], В.М. Шелудько [1], Альтман, Т. Кох,

Н.М. Марковіц, Е. Рід, П. Роуз, Дж. Сінкі, У. Харрісон,

та інших. Однак при всій важливості досліджень та опуб�

лікування їх результатів у наукових працях їх наукова

розробленість далеко невизначена. Зокрема, в потре�

бують узагальнення питання впливу доходів та витрат

на прибутковість банківських установ. Недостатньо ви�

світленими залишаються питання щодо аналізу фінан�

сових результатів діяльності банків, та пошуку резервів

підвищення їх ефективності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Умовою ефективного управління фінансовою діяль�

ністю комерційного банку є аналіз його доходів і витрат,

що виступає орієнтиром отримання прибутку як необх�

ідної умови його функціонування та подальшого роз�

витку.

Метою такого аналізу з погляду її фінансових ре�

зультатів є виявлення резервів росту прибутковості бан�

ку і на цій основі наведення певних додаткових джерел

підвищення доходів і мінімізації витрат та обгрунтуван�

ня пропозицій щодо їх удосконалення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сьогодні вітчизняні банки перебувають у важкому

фінансовому становищі, адже здійснювати прибуткову

діяльність в умовах фінансової кризи надзвичайно

складно.

Шелудько В.М. у своїй праці дає наступне визначен�

ня доходів банку: доходи банку — це загальна сума гро�

шових коштів, що надходять до банку в результаті

здійснення активних операцій та надання інших банкі�

вських послуг. Доходи банку мають бути достатніми не

тільки для покриття операційних витрат, а й для наро�

щення власного капіталу та виплати доходу акціонерам,

що в кінцевому підсумку підвищує авторитет банку та

поліпшує його конкурентну позицію на ринку [1].

Витрати трактуються як зменшення економічних

вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов'я�

зань, які призводять до зменшення власного капіталу

(за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилу�

чення чи розподілу власниками) [2].

Доходи банку можна представити наступним чином:

процентний дохід (доходи за кредити та депозити); ко�

місійний дохід (від операцій, пов'язаних з розрахунко�

во�касовим обслуговуванням); чистий торгівельний

дохід (від торгівлі іноземною валютою та цінними папе�

рами) та інші доходи (не пов'язані з перерахованими

вище операціями) [3]. Процентні доходи становлять

близько 70% доходів банку, раніше це значення коли�

валось в межах 80—85%, іншу частину складають не�

процентні доходи. Таким самим чином витрати поділя�

ються на процентні, що зазвичай становлять основну ча�

стину витрат, та непроцентні.

Вихідними даними для аналізу структури доходів і

витрат окремих банків і банківської системи в цілому є

структура фінансового результату банків, яка публі�

кується щоквартально на офіційному сайті Національ�

ного банку України.

У таблиці 1 представлено аналіз структури доходів

банківської системи за 2011—2015 роки.

Аналіз структури доходів банківської системи про�

тягом 2011—2015 рр. дає змогу визначити такі основні

тенденції:

— найбільшу питому вагу займають процентні до�

ходи: 79,39 % загального обсягу доходів у 2011 році,

78,13 % у 2012 році, 76,93 % у 2013 році, 71,96 % у

2014 році, 67,85 % у 2015 році, це свідчить, що про�

центні доходи мають тенденцію до зменшення, у 2015

році порівняно з 2014 роком їх питома вага в структурі

впала на 4,11 %, а в 2014 році порівняно з 2013 роком

— на 4,98 %; процентні доходи (на рівні від 80 до 85%)

традиційно є домінуючою складовою валових доходів

банків. Це пояснюється тим, що кредитування в різних

формах було і залишається основним напрямом банкі�

вської діяльності;

—комісійні доходи є другим за питомою вагою дже�

релом банківського прибутку. Питома вага комісійних

доходів у загальному обсязі доходів банківської систе�

ми за досліджуваний період також збільшилась із 12,94 %

до 14,26 % на 1,32 %. Збільшення питомої ваги комі�

сійних доходів свідчить, що банк має проблеми з отри�

Показники 
Питома вага, % Відхилення в структурі, % (+;-) 

2011 2012 2013 2014 2015 2012-
2011 

2013-
2012 

2014-
2013 

2015-
2014 

Процентні доходи 79,39 78,13 76,93 71,96 67,85 -1,26 -1,2 -4,98 -4,11 
Комісійні доходи 12,94 14,07 14,79 13,45 14,26 +1,13 +0,72 -1,34 +0,81 
Результат від торговельних 
операцій 2,8 2,15 1,96 7,38 10,79 -0,65 -0,19 +5,42 +3,41 

Інші операційні доходи 4,01 3,85 3,03 4,8 4,8 -0,16 -0,83 +1,77 0 
Інші доходи 0,87 1,8 3,29 1,41 2,3 +0,93 +1,49 -0,88 -0,11 
Всього 100 100 100 100 100 - - - - 

Таблиця 1. Структура доходів банківської системи України за 2011—2015 роки
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манням основного процентного доходу і його керівниц�

тво, вірогідно, намагається примножити надходження

від платних послуг і комісійних, надаючи клієнтам не�

традиційні послуги [1]. Проте значення питомої ваги

комісійних доходів може зростати не тільки у зв'язку з

проблемами в діяльності, а ще і завдяки розширенню

переліку банківських операцій, впровадженню нових

продуктів і технологій, збільшенню кількості клієнтів і

споживачів банківських послуг.

Як було зазначено вище, процентні доходи банкі�

вської системи в цілому в останні роки коливаються в

межах 70—80% від загального обсягу отриманих до�

ходів. Але їх частка зменшується у динаміці, і, зва�

жаючи на несприятливу економічну ситуацію в Україні

останніх років, зниження питомої ваги викликане не

природним розширенням діяльності банків, диверси�

фікації послуг та клієнтської бази, а саме прагненням

збільшення доходів за рахунок підвищених комісій та

небанківських послуг. Отже, якщо деякий банк має

питому вагу процентних доходів на рівні 75%, цей банк

є "середньостатистичним". Якщо ж частка процентних

доходів такого банку становить 20% чи 99%, це вже є

підставою для професійного запитання про причини

такого відхилення від загальної тенденції. Причин

може бути кілька: як позитивних, так і негативних. На�

приклад, частка процентних доходів деякого банку

низька. Це може свідчити або про те, що даний банк

має проблемний кредитний портфель, який не забез�

печує надходження процентних доходів, або про те,

що банк не має можливості знайти надійних позичаль�

ників чи свідомо не розвиває кредитування з різних

причин. Отже, кредитний портфель цього банку або

невеликий, або "поганий". Для банку це, безумовно,

негативна ситуація, що потребує виправлення. Водно�

час банк може успішно надавати кредити, мати якіс�

ний кредитний портфель достатнього обсягу, але при

цьому настільки активно займатися торговельними

операціями чи наданням різноманітних банківських

послуг, що питома вага процентних доходів на тлі інших

доходів буде незначною. Така ситуація є цілком нор�

мальною.

Зазначимо, що відповідно до впливу аналогічних

різноманітних причин комісійні доходи і результат від

торговельних операцій також можуть суттєво відрізня�

тися від середніх значень по банківській системі. Такі

відхилення самі по собі, без врахування інших показ�

ників доходів, не свідчать про певні здобутки чи нега�

разди конкретного банку, проте такі дані є вагомою

підставою для подальшого дослідження причин їх ви�

никнення [4].

Розглянувши в загальних рисах існуючі пропорції

банківських доходів, проаналізуємо питання збалансо�

ваності структури банківських витрат 2011—2015 років

(табл. 2).

Аналіз даних, наведених у таблиці 2, дає підстави

стверджувати, що структура витрат банківської систе�

ми України в цілому відображає такі основні тенденції:

— процентні витрати, питома вага яких коливаєть�

ся в межах 36,2—48,3 %, та відрахування у резерви,

питома вага яких16,1—43,1 %, є основними статтями

банківських видатків;

— питома вага процентних витрат за досліджува�

ний період зменшилась із 39,5 % до 36,2 % на 3,3 %;

— відрахування в страхові резерви є другою за об�

сягом позицією в структурі витрат, питома вага яких

збільшилась із 24,3 % у 2011 році до 43,1% у 2015 році

на 18,8 %;

— питома вага адміністративних та інших операцій�

них витрат (що включають витрати на персонал, орен�

ду, утримання основних засобів, господарські, кому�

нальні, транспортні витрати тощо) становить 13,8�

25,6%;

— комісійні витрати стабільно становлять близько

2% валових витрат;

— найменшу питому вагу становить податок на при�

буток та комісійні витрати. Питома вага податку на при�

буток у 2011—2015 рр. у цілому по банківській системі

коливалася межах �0,91—0,97 %.

Інколи так буває, що деякі статті банківських до�

ходів мають від'ємне значення, зокрема результат від

торговельних операцій. В таких випадках питома вага

інших статей може невиправдано зростати. Подібні ви�

падки трапляються і при аналізі структури банківських

витрат. Аналіз відрахувань до страхових резервів за�

звичай потребує більшої уваги, адже обсяг страхових

резервів може збільшуватися не лише завдяки зростан�

ню кредитного портфеля, що є доброю тенденцією, а й

унаслідок погіршення його якості з різних причин, що є

поганою тенденцією.

Так само скорочення витрат на формування ре�

зервів може свідчити не лише про зменшення обсягу

працюючого кредитного портфеля (що погано), а й про

поліпшення його якості (що добре) [4].

На рисунку 1 представлена динаміка основних по�

казників банківської системи за 2011—2015 роки.

Чистий процентний доход є різницею між процен�

тними доходами і процентними витратами банку.

Його обсяг у 2015 році склав 39066 млн грн., це мен�

ше, ніж у попередньому році на 15020 млн грн. або

на 28 %.

Таблиця 2. Структура витрат банківської системи України
за 2011—2015 роки

Показники 
Питома вага, % Відхилення в структурі, % (+; -) 

2011 2012 2013 2014 2015 2012-
2011 

2013-
2012 

2014-
2013 

2015-
2014 

Процентні витрати 39,5 46,9 48,3 36,9 36,2 +7,32 +1,44 -11,38 -0,78 
Комісійні витрати 2,04 2,12 2,37 1,86 2,2 +0,07 +0,26 -0,52 +0,34 
Інші операційні витрати 10,5 9,07 7,36 5,92 4,89 -1,47 -1,71 -1,44 -1,03 
Загальні адміністративні 
витрати 22,8 25,6 24,1 16,9 13,8 +2,79 -1,31 -7,34 -3,13 

Відрахування в резерви 24,3 16,1 16,7 39,3 43,1 -8,17 +0,61 +22,5 +3,84 
Податок на прибуток 0,81 0,26 0,97 -0,91 -0,1 -0,54 +0,71 -1,88 +0,75 
Всього 100 100 100 100 100 - - - - 
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Процентні доходи за 2011—2015 роки збільшились

із 113352 млн грн. до 135145 млн грн. на 21 793 млн грн.

або на 19,22 %, проте у 2015 році порівняно з 2014 ро�

ком зменшились на �16 112 млн грн. або 10,65 %. Про�

центні витрати за досліджуваний період збільшились із

59506 млн грн. до 96079 млн грн. на 36 573 млн грн. або

на 61,5 %, а у 2015 році порівняно з 2014 роком змен�

шились на �1 092 млн грн. або 1,12%

У НБУ зазначили, що номінальне зменшення показ�

ників доходів та витрат банків у поточному році відбу�

лося головним чином за рахунок високої порівняльної

бази минулого року, яка була зумовлена значним підви�

щенням курсу іноземних валют відносно гривні у люто�

му 2015 року.

За лютий 2016 року загальний обсяг збитку діючих

банків становив "мінус" 1,1 млрд гривень, при цьому

майже весь збиток був сформований одним банком.

Від'ємний фінансовий результат за лютий 2016 року

був зумовлений передусім отриманням збитку від тор�

говельних операцій у сумі 3,8 млрд грн. (зокрема, зби�

ток від торгівлі іноземною валютою та банківськими

металами становив 5,6 млрд грн.). Водночас у лютому

було відраховано у резерви 0,2 млрд грн., що порівня�

но з січнем менше на 0,8 млрд грн. Чистий процентний

дохід банків за лютий становив 3,7 млрд грн. проти 3,2

млрд грн. за січень. У НБУ наголошується, що станом

на 1 березня 2016 року 83 банки отримали прибуток на

загальну суму 3,2 млрд грн., у тому числі за лютий — 76

банків на загальну суму 1,7 млрд грн.

Зменшення доходів в першому кварталі 2016 року

в першу чергу пов'язано з отриманими банками збитка�

ми від торгових операцій і зменшенням процентних до�

ходів.

Основна сума збитків у першому кварталі була

сформована в березні поточного року — 6,1 млрд

грн., що було зумовлено значними відрахуваннями в

резерви, обсяги яких за березень становили 10,2 млрд

грн. Станом на 1 квітня збитки отримали 28 діючих

банків на суму 11,4 млрд грн. проти 44 банків і 7,3

млрд грн. місяцем раніше. Прибуток отримали 83 бан�

ки на 3,4 млрд грн.

Як вже зазначалося раніше, загальні збитки банкі�

вської системи становили 66,6 млрд грн.

Головними причинами збитковості банківської

діяльності стали формування резервів на покриття мож�

ливих втрат по активних операціях, продаж проблемних

кредитів за вартістю, нижчою за балансову; зниження

доходів від основної діяльності через низьку ділову ак�

тивність в економіці та в умовах зростання витрат по

залучених ресурсах. Хоча падіння прибутковості банкі�

вської діяльності зумовлено переважно зовнішніми при�

чинами, проте вирішення цієї проблеми неможливе без

вдосконалення системи внутрішнього управління в час�

тині вибору ефективних методів "очищення" балансу

банку від проблемних кредитів, "розтягування" графі�

ку списання боргів, пошуку найбільш прибуткових на�

прямів вкладання коштів, збереження довіри вкладників

та активізації зусиль щодо залучення додаткових фінан�

сових коштів.

Значну роботу працівники Національного банку Ук�

раїни проводять для досягнення прозорості у встанов�

ленні власників банків. Виявлення конкретних акціо�

нерів призводить до зниження ризику на перетворен�

ня банківської установи на таку, що здійснює незаконні

фінансові операції. Відповідно регулятор посилює

свою роль у контролі діяльності банківських установ

[7].

Стратегічні наміри Національного банку України

щодо реформи та оздоровлення банківської системи

свідчать про подальше скорочення кількості банків, не

лише шляхом виведення їх з ринку, а і шляхом погли�

нання один одного та об'єднання банків для досягнен�

ня більших можливостей для якісного обслуговування

клієнтів, надання нових послуг та отримання переваг у

конкурентній боротьбі.

Сучасний стан банківської системи — це, в пере�

важній більшості, наслідки негативного впливу як

зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Вони мають як

суб'єктивний, так і об'єктивний характер. Зменшення

впливу окремих факторів не призведе до загального по�

кращення роботи системи. Тому проведення заходів та

реформ повинно мати системний характер.
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Рис. 1. Динаміка основних показників банківської системи
за 2011—2015 роки
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Криза недовіри клієнтів по відношенню до банківсь�

ких установ грає вирішальну роль в забезпеченні без�

перебійного функціонування банківської системи. Тому

в найближчій перспективі вирішення цієї задачі є пріо�

ритетним як для керівництва Національного банку Ук�

раїни так і для керівництва кожної окремої банківської

установи.

Робота, яка проводиться Національним банком Ук�

раїни, та направлена на встановлення стандартів про�

зорості функціонування банківської системи та додер�

жання норм законів кожним банком, в подальшому буде

мати позитивний ефект для оздоровлення та стабілізації

банківського сектору. Також стабілізуючим фактором

виступає програма відшкодування втрачених заощад�

жень та діяльність Фонду гарантування вкладів фізич�

них осіб.

Наступним важливим кроком налагодження діяль�

ності банківської системи, зокрема підвищення її при�

бутковості, є визначення джерел підвищення доходів,

до яких слід віднести [5]:

— загальне зростання групи активів, що приносять

процентний дохід;

— збільшення питомої ваги дохідних активів у су�

купних активах;

— зміну загального рівня процентної ставки за ак�

тивними операціями;

— зміну структури дохідних активів шляхом підви�

щення питомої ваги ризикованих кредитів.

Крім виявлення джерел підвищення доходів, банки

можуть також проаналізувати напрями своїх видатків та

оптимізувати їх. Оптимізація витрат банків полягає у

встановленні прозорих і ефективних механізмів фінан�

сового менеджменту, бізнес�планування і банківського

моніторингу, спрямованих на підвищення ефективності

банківської діяльності з урахуванням проблеми на�

дійності, ліквідності — прибутковості. Оптимізуючи свої

витрати, банк може з більшим ступенем вірогідності

реалізувати головну мету управління витратами — до�

сягти необхідних результатів діяльності банку найбільш

економічним способом.

ВИСНОВКИ
Результати проведеного дослідження показали, що

доходи та прибутки банківської системи в останні роки

мають тенденцію до зниження. Для пояснення незадо�

вільного стану вітчизняних банків було виявлено ряд

факторів, серед яких суттєвими є формування резервів

на покриття можливих втрат по активних операціях, про�

даж проблемних кредитів за вартістю, нижчою за ба�

лансову; зниження доходів від основної діяльності че�

рез низьку ділову активність в економіці та в умовах

зростання витрат по залучених ресурсах. Проте зовніш�

нє середовище виступає однією з найвагоміших причин

погіршення діяльності банків України.

Дослідження стану банківської системи у розрізі

аналізу її доходів та витрат дає змогу визначити основні

напрями покращення фінансового становища вітчизня�

них банків. Перш за все необхідно визначити джерела

додаткових доходів банків, до яких можна віднести

зростання процентних та інших дохідних активів, зміну

загального рівня процентної ставки за активними опера�

ціями, зміну структури дохідних активів шляхом підви�

щення питомої ваги ризикованих кредитів. Не меншої

уваги потребують напрями видатків, обсяг яких слід

мінімізувати.

Процес мінімізації та зниження витрат банків і

управління ними в практичній діяльності банківських

установ є не самоціллю, а одним із факторів забезпе�

чення їх фінансової стійкості та прибуткової діяльності.

Наведені пропозиції слід застосовувати системно,

інакше зменшення впливу окремих негативних факторів

не призведе до покращення роботи банків. Тому НБУ

розробляє та застосовує стратегію впливу на економічні

процеси та реформування банківської системи. Основ�

ними завданнями на сучасному етапі НБУ вважає досяг�

нення прозорості функціонування банківської системи,

дотримання законодавства кожним банком, здійснен�

ня програми відшкодування втрачених заощаджень та

діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,

здійснювати поглинання та об'єднання банків замість

ліквідації неплатоспроможних банків.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реальні інвестиції реалізують функції підтримання на

належному рівні й розвитку операційної системи підприєм�
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SELECTING THE BEST INVESTMENT PROJECT UNDER UNCERTAINTY ON THE BASIS
OF RELATIVE INDICATORS OF VARIABILITY

Велике значення в плануванні реальних інвестицій має якість інформаційно�аналітичної підтримки
інвестиційних рішень, що приймаються. Нині в межах інвестиційного менеджменту пропонуються різні
моделі оптимального вибору в сфері реальних інвестицій, починаючи від ситуації детермінованих ви�
хідних даних, і завершуючи ситуаціями, коли початкові параметри аналізованих інвестиційних проектів
описуються випадковими та нечіткими оцінками. В публікації досліджується інструментарій підтримки
прийняття рішень щодо вибору оптимального інвестиційного проекту з множини альтернативних ва�
ріантів у ситуації ризику, спричиненого ймовірнісною невизначеністю вихідних даних. Розглянуто аб�
солютні показники міри ризику: дисперсію, середньоквадратичне відхилення, семіваріацію, семіквад�
ратичне відхилення, семівідхилення. Проаналізовано кількісні показники міри ризику у відносному ви�
раженні: коефіцієнт варіації, коефіцієнт семіваріації, коефіцієнт семівідхилення. Окремо розглянуто
модифікації зазначених коефіцієнтів. На основі інструментарію модифікованих коефіцієнтів варіабель�
ності сформульовано модель вибору найкращого інвестиційного проекту з множини альтернатив. Ре�
зультати застосування моделі дають підстави констатувати її практичну спроможність.

The quality of information and analytical support of taken investment decisions has great importance when
planning real investments. Now within the investment management are offered a variety of models of optimal
choice in the field of real investment, starting from a situation of deterministic source data, and ending with
situations where the initial parameters of the analyzed investment projects are described by random and
fuzzy estimates. The paper examines the tools of decision support on the choice of optimal investment project
from the variety of alternative options in a situation of risk, due to the probabilistic uncertainty of the source
data. Absolute indicators of risk such as dispersion, semivariance, semideviation, and other were considered.
Quantitative indicators of the degree of risk in relative terms such as coefficient of variation, coefficient of
semivariation and semideviation coefficient were analyzed. The modifications of these coefficients were
considered separately. On the basis of the tools modified by the coefficients of variability has been formulated
the model to choose the best investment project from the set of alternatives. The results of applying the model
give reasons to ascertain its practical viability.

Ключові слова: інвестиційний проект, невизначеність, ризик, сподіване значення, дисперсія, коефіцієнт

варіації.
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ства. Важливу роль щодо результативності реального інве�

стування відіграє якість обгрунтування інвестиційних рішень,

які приймаються. Одна з ключових перешкод для ефектив�
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ного здійснення цього завдання пов'язана з дестабілізую�

чим впливом фактору невизначеності та породженого нею

ризику.

Альтернативність можливостей стосовно реального

інвестування, яка є частковим проявом альтернативності

використання економічних ресурсів й напрямів розвит�

ку економічних систем, зумовлює те, що зазвичай про�

блема обгрунтування інвестиційного проекту постає як

проблема вибору найкращого варіанта з деякої множи�

ни альтернативних інвестиційних проектів (варіантів про�

екту).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На сьогодні проблемі вибору оптимального інвестиц�

ійного проекту в межах різних ситуацій щодо природи й

градацій невизначеності параметрів економічного середо�

вища присвячена велика кількість наукових праць. Як реп�

резентативні стосовно сучасного стану і тенденцій динам�

іки цього напряму досліджень можна вказати роботи [1—

3]. В них висвітлюються й пропонуються різні моделі опти�

мального вибору в сфері реальних інвестицій, починаючи

від ситуації детермінованих початкових даних, і завершу�

ючи ситуаціями, коли вихідні параметри аналізованих інве�

стиційних проектів описуються випадковими та нечіткими

величинами. Незважаючи на грунтовні напрацювання за

порушеною проблемою, її багатоаспектність, з одного

боку, а також поява нових методів і показників для моде�

лювання невизначеності та ризику, з другого боку, зумов�

люють її відкритість для подальших продуктивних дослід�

жень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Отже, метою цієї роботи є розвиток інструментарію для

підтримки прийняття рішення щодо вибору оптимального

інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів

в ситуації ризику внаслідок ймовірнісної (стохастичної) не�

визначеності вихідних даних.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У системі абсолютних і відносних показників ступеня

ризику одне з центральних місць належить показникам ва�

ріабельності, які втілюють міру ризику на основі оцінок сту�
пеня мінливості (розсіяння, розкиду) результату (крите�

ріального показника).

При вимірюванні ризику в абсолютному вираженні як
класичний в межах зазначеного методологічного напряму

виступає дисперсійний підхід [1; 2; 4].

Змістовно дисперсія відображає ступінь розсіяння зна�
чень випадкової величини навколо її математичного споді�

вання. У формальному аспекті дисперсія (варіація) випад�

кової величини являє собою математичне сподівання квад�
рата відхилення цієї величини від її математичного споді�

вання (сподіваного значення), тобто розглядуваний показ�

ник розраховується за формулою:

]))([()( 2XMXMXV −= (1),

де X — випадкова величина; )(XV  — дисперсія випад�

кової величини X  ; )(XM  — математичне сподівання випад�

кової величини X.

Якщо добути арифметичний квадратний корінь з дис�

персії, то в результаті цього буде отримано ще одну важли�

ву характеристику міри розсіяння значень випадкової вели�

чини, відому під назвою середньоквадратичного (стандарт�

ного) відхилення:

]))([()()( 2XMXMXVX −==σ (2),

де )(Xσ  — середньоквадратичне відхилення випадко�

вої величини X .

У разі оцінювання ризику в межах розглядуваного ме�

тодологічного напряму у відносному вираженні використо�

вується коефіцієнт варіації [1; 2; 4], який являє собою відно�

шення середньоквадратичного відхилення економічного по�

казника до його сподіваного значення:

)(
)()(

XM
XXCV σ

= (3),

де )(XCV  — коефіцієнт варіації випадкової величини X.

У формулі (3) передбачається, що економічний показ�

ник (чи його характеристика), який описується випадковою

величиною X , має додатний (позитивний) інгредієнт ( += XX ).

Нагадаємо [1; 2; 4], що економічний показник (або його ха�

рактеристика) має додатний інгредієнт, якщо в межах про�

блемної ситуації, яка підлягає вирішенню, він оптимізуєть�

ся в напрямі максимуму (формально цей факт фіксується

рівністю: += XX ). Якщо ж бажаним є мінімальне значення

показника, то це означає, що він має від'ємний (негативний)

інгредієнт (в цьому разі пишуть: 
−= XX ).

Розрахункова схема, відображена у формулі (3), при�

пускає тлумачення коефіцієнта варіації як міри розсіяння,

тобто величини ризику відхилень, значень економічного

показника (критерію), що припадає на одиницю його спо�

діваного рівня. При цьому передбачається, що аналізова�

ний економічний показник оптимізується в напрямі макси�

муму ( += XX ). Чим меншою є величина )(XCV  для проекту,

тим меншим питомим (відносним) ризиком він обтяжений,

тобто коефіцієнт варіації має негативний інгредієнт

( )()( +−+ = XCVXCV ).

У межах наукової школи проф. В.В. Вітлінського набув

розвитку узагальнений підхід до вимірювання ризику за до�

помогою абсолютних і відносних показників варіабельності,

за якого [1; 2; 4]:

1) як центр групування значень досліджуваного еконо�

мічного показника (критерію) окрім математичного споді�

вання може прийматися мода ( )(XMo ), медіана ( )(XMe ), зва�

жене середньогеометричне ( )(XG ), нормативний рівень

( )( XZF ), яким може бути задане зацікавленою особою (су�

б'єктом прийняття рішення, експертом) якесь цільове або

порогове (критичне) значення. В подальшому викладенні

позначатимемо довільний центр групування з наведених

його варіантів через Z , )(XZZ = ;

2) поряд з використанням показників, які грунтуються

на однаковому трактуванні додатних і від'ємних відхилень

значень аналізованого економічного показника відносно

центра групування, великий акцент робиться на показниках

варіабельності, які враховують лише несприятливі (неба�

жані) відхилення, що можуть бути як в менший, так і в біль�

ший бік від обраної бази, залежно від знака інгредієнта роз�

глядуваного критерію.

У системі окресленої вище методології представлені

раніше вимірники ступеня ризику на основі абсолютних по�

казників варіабельності доповнюються показниками, які

спираються на припущення, що ризик передусім визначаєть�

ся несприятливими для суб'єкта економічної діяльності

ефектами, й відповідно до цього, враховують лише неспри�

ятливі відхилення від обраної бази Z . Це семіваріація й се�

міквадратичне відхилення.

Для дискретної випадкової величини семіваріацію слід

обчислювати за формулою [1, с. 94—95]:

∑
=

−=
m

j
jjjZ XZxpXSV

1

2))(()( γ (4),

⎩
⎨
⎧

=
Zвідносновідхиленнявогонесприятлиразіу

Zвідносновідхиленнягосприятливоразіу
j ,1

,0
γ , mj ,1= (5),

де )( XSVZ  — семіваріація випадкової величини X віднос�

но центра групування Z; m — кількість значень випадкової

величини X; jγ  — індикатор несприятливих відхилень зна�

чень випадкової величини X  від бази співставлення Z; jx  —
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значення випадкової величини; jp  — ймовірність реалізації

значення jx  в межах випадкової величини X .

Якщо конкретизувати значення знака інгредієнта еко�

номічного показника, то формула індикатора несприятли�

вих відхилень набуде вигляду [1, с. 95]:

для += XX : 
⎩
⎨
⎧

<

≥
=

Zxякщо
Zxякщо

j

j
j ,1

,0
γ ; для 

−= XX : 
⎩
⎨
⎧

>

≤
=

Zxякщо
Zxякщо

j

j
j ,1

,0
γ  (6—7).

З урахуванням потреби у вимірності ризикових відхи�

лень економічних показників поряд з семіваріацією зверта�

ються до семіквадратичного відхилення ( ZSSV ), яке обчис�

люється як арифметичний квадратний корінь з семіваріації

[1, с. 95]:

)()( XSVXSSV ZZ = (8).

Згідно з співвідношеннями (4—5) семіваріація відобра�

жає зважену суму квадратів несприятливих відхилень в ме�

жах повного діапазону відхилень. У цьому контексті у пра�

цях [1; 4] пропонується модифікована семіваріація ( ZMSV ),

яка являє собою суму квадратів несприятливих відхилень,

зважену (нормовану) на множині лише несприятливих зна�

чень аналізованого економічного показника (див. з цього

приводу також [5]). Формула для її обчислення має вигляд

[1, с. 96]:

)(1)( XSV
P

XMSV Z
Z

Z −= (9).

Параметр −
ZP  у формулі (9) виражає співвідношення [1,

с. 96]:

∑
=

− =
m

j
jjZ pP

1

γ          (10).

Добування арифметичного квадратного кореня з моди�

фікованої семіваріації дозволяє одержати модифіковане

семіквадратичне відхилення ( ZMSSV ) (стосовно його прото�

типу див. [5, с. 68]):

)()( XMSVXMSSV ZZ =          (11).

Аналогічний до семіквадратичного відхилення аналітич�

ний потенціал має показник семівідхилення (семідевіації) [6],

який можна подати формулою.

У разі дискретного представлення випадкової величи�

ни:

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

=−

=−

=

∑

∑

=

−

=

+

m

j
jjj

m

j
jjj

Z

XXякщоXZxp

XXякщоxXZp
XSeD

1

1

)),((

),)((
)(

γ

γ

         (12),

де )(XSeDZ  — семівідхилення значень випадкової вели�

чини X відносно Z.

У ситуації неперервної випадкової величини:

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

=−

=−

=

∫

∫
∞+

−

∞−

+

Z

Z

Z

XXякщоdxxfXZx

XXякщоdxxfxXZ
XSeD

,)())((

,)())((
)(          (13),

де x  — значення випадкової величини X ; )(xf  —

щільність ймовірності випадкової величини X  в точці x.

Так само, як і в разі семіваріації, можна сформулювати

модифіковане семівідхилення ( ZMSeD ):

 
 

)(1)( XSeD
P

XMSeD Z
Z

Z −=           (14).

Для неперервної ситуації параметр 
−

ZP  слід обчислюва�

ти за допомогою співвідношень: ∫
∞−

− =
Z

Z dxxfP )( , якщо  += XX ,

і ∫
+∞

− =
Z

Z dxxfP )( , якщо 
−= XX .

Оцінки ступеня ризику на основі розглянутих вище по�

казників у відносному вираженні реалізуються у коефіцієн�

тах семіваріації ( ZCSV ) [2, с. 172], модифікованої семіварі�

ації ( ZCMSV ) (стосовно його прототипу див. [5, с. 76]), а та�

кож семівідхилення ( ZCSeD ) і модифікованого семівідхилен�

ня ( ZCMSeD ):

)(
)()(

XZ
XSSVXCSV Z

Z = , )(
)()(

XZ
XMSSVXCMSV Z

Z = (15—16),

)(
)()(

XZ
XSeDXCSeD Z

Z =  , )(
)()(

XZ
XMSeDXCMSeD Z

Z =  (17—18).

Як і в разі коефіцієнта варіації, застосування наведе�

них відносних показників варіабельності обмежується еко�

номічними показниками з позитивним інгредієнтом ( += XX ).

У роботах [1; 4] пропонуються модифікації коефіцієнтів

варіації ( Z
mCV ) та семіваріації ( Z

mCSV ), розрахункові вирази

яких в узагальненій версії можна подати в такий спосіб:
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⎪
⎩

⎪⎪
⎨
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=
−

=
−

+

XXякщо
XZZ

X
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ZXZ

X
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Z

Z
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,
)(

)(
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0
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+

XXякщо
XZZ
XSSV

XXякщо
ZXZ

XSSV

XCSV
Z

Z

Z
m

,
)(
)(

,
)(

)(

)(

0

0

, (19—20),

де 0Z  — фіксоване (порогове) значення економічного

показника.

У формулах (19—20) передбачається, що 0)( ZXZ >  для
+= XX  і )(0 XZZ >  для 

−= XX . Модифіковані коефіцієнти ва�

ріації та семіваріації (в межах узагальненої версії) позбав�

лені обмеження щодо знака інгредієнта економічного по�

казника, яким обтяжені їх прототипи. Репрезентовані показ�

ники припускають таку економічну інтерпретацію: це вели�

чина ризику, що припадає на одиницю приросту (для += XX )

або економії (для −= XX ) міри результативності (ефектив�

ності) даного рішення (альтернативи). Варто також додати,

що розглядувані коефіцієнти мають негативний інгредієнт.

Аналогічно до представленого можна сформулювати

модифікацію коефіцієнта семівідхилення ( Z
mCSeD ), а також

модифікації коефіцієнтів модифікованої семіваріації

( Z
mCMSV ) і модифікованого семівідхилення ( Z

mCMSeD ):

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧
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XXякщо
XZZ
XSeD
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          (21),

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=
−

=
−

=
−

+

XXякщо
XZZ
XMSSV

XXякщо
ZXZ
XMSSV

XCMSV
Z

Z

Z
m

,
)(
)(

,
)(

)(

)(

0

0

,

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=
−

=
−

=
−

+

XXякщо
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XMSeD
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,
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0

0

(22—23).

Як і в разі попередніх модифікацій наведені коефіцієн�

ти мають негативний інгредієнт.

У межах безпосереднього аналізу задачі вибору найк�

ращого інвестиційного проекту на основі відносних показ�

ників варіабельності, що проводитиметься нижче, обмежи�

мося використанням центрів групування можливих значень

критеріального економічного показника (показників), які

визначаються на об'єктивній основі: )(XM , )(XMo , )(XMe ,

)(XG . Тобто порівняно з попереднім аналізом з розгляду в

ролі центра групування виключається нормативний рівень

( )(XZF ) критеріального економічного показника (показ�
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ників). Позначатимемо довільний центр групування з наве�

деного скороченого набору через 
*Z , )(** XZZ = . Також для

потреб подальшого дослідження серед представлених вище

відносних показників (коефіцієнтів) варіабельності як ба�

зовим аналітичним засобом скористаємося інструментарієм

їх модифікованих версій, враховуючи універсальність ос�

танніх стосовно знака інгредієнта критеріального економі�

чного показника (показників), за яким вони знаходяться.

Введемо для модифікованих коефіцієнтів варіабельності

узагальнене позначення: *ZMCV ,  )(** XMCVMCV ZZ = ,

 { }*****

* ,,,, Z
m

Z
m

Z
m

Z
m

Z
mZ CMSeDCMSVCSeDCSVCVMCV ∈ .

Отже, грунтуючись на апараті модифікованих ко�

ефіцієнтів варіабельності, спробуємо сформулювати модель

раціонального вибору інвестиційного проекту з множини

альтернатив. Спочатку зафіксуємо вихідну умову досліджу�

ваної задачі.

Нехай суб'єкт економічної діяльності розглядає су�

купність з n інвестиційних проектів (варіантів проекту), з яких

може або має бути реалізований лише один. Початкові

кількісні параметри інвестиційних проектів описуються ви�

падковими величинами. Потрібно вибрати найкращий інве�

стиційний проект з наявних альтернатив.

Згідно з сучасною методологією інвестиційного менед�

жменту оцінювання економічної привабливості (ефектив�

ності) інвестиційного проекту в загальному випадку грун�

тується на аналізі набору показників (часткових критеріїв),

які розраховуються на основі його грошових потоків і відоб�

ражають економічний ефект, доходність, термін окупності

проекту, що визначаються як в статиці (без процедури дис�

контування), так і в динаміці (з дисконтуванням). Відповід�

но до цього, задача визначення найкращої інвестиційної

альтернативи являє собою задачу з багатьма критеріями,

що має ієрархічну структуру з домінантним видом ієрархії.

Виходячи із викладеного, структура задачі оптимально�

го інвестиційного вибору в ситуації ймовірнісної (стохастич�

ної) невизначеності вихідних даних в межах використання

модифікованих коефіцієнтів варіабельності може бути по�

дана в такий спосіб:

Рівень 0: iRP, ni ,1=  — узагальнений (інтегрований) кри�

терій ризикованості (питомого ризику)  i�го інвестиційного

проекту з ймовірнісними даними. Символом n позначено

число проектів у сукупності, з якої здійснюється остаточний

вибір найкращого проекту.

Рівень 1: )(* liZ XMCV , Ll ,1= , ni ,1=  — модифікований ко�

ефіцієнт варіабельності відносно *Z випадкової величини l �

го часткового критерію привабливості  i �го інвестиційного

проекту ( { }*****

* ,,,, Z
m

Z
m

Z
m

Z
m

Z
mZ CMSeDCMSVCSeDCSVCVMCV ∈ ).

Символом L позначено число часткових критеріїв, за допо�

могою яких здійснюється вибір інвестиційного проекту.

Рівень 2: )(* liZ
XAV , Ll ,1= , ni ,1=  — абсолютний показ�

ник варіабельності відносно 
*Z  випадкової величини i�го ча�

сткового критерію привабливості l �го інвестиційного про�

екту, на якому грунтується відповідний модифікований ко�

ефіцієнт варіабельності )(* liZ XMCV , тобто це чисельник да�

ного коефіцієнта ( { }****** ,,,,
ZZZZZZ

MSeDMSSVSeDSSVAV σ∈ );

)(*
liXZ , Ll ,1= , ni ,1=  — центр групування значень випадко�

вої величини  l �го часткового критерію привабливості i�го

інвестиційного проекту ( { }GMeMoMZ ,,,* ∈ ).

Ґрунтуючись на представленій структурі, можна сфор�

мулювати модель вибору інвестиційного проекту, яка перед�
бачає виконання таких кроків:

1. Спочатку на основі заданих у ймовірнісній формі ви�

хідних фінансово�економічних параметрів інвестиційних

проектів первинної сукупності визначаються випадкові ве�

личини їх результуючих оціночних (критеріальних) показ�

ників: lqX , Ll ,1= , Qq ,1= , де Q — кількість проектів у почат�

ковій сукупності.

2. Для знайдених на попередньому кроці випадкових ве�

личин критеріальних показників lqX , Ll ,1= , Qq ,1=  визнача�

ються їх центри групування )(*
lqXZ , Ll ,1= ,  Qq ,1= . З вихідної

множини інвестиційних альтернатив виключаються проек�

ти, для яких зазначені центри групування не відповідають

заданим суб'єктом прийняття рішення нормативам. Після

цього залишається сукупність проектів, на основі якої має

здійснюватися остаточний вибір найкращого проекту (на�

зиватимемо її релевантною). Таким чином, для інвестицій�

них проектів релевантної сукупності (множини) виконуєть�

ся умова: 
)(* )( l

Flq ZXZ
i
≥ , якщо 

+=
ii lqlq XX , і 

)(* )( l
Flq ZXZ

i
≤ , якщо

−=
ii lqlq XX , Ll ,1= , ni ,1= , де )(l

FZ  — нормативний рівень (нор�

матив) для l �го часткового критерію привабливості реаль�

них інвестицій. З міркувань зручності подальшого викладен�

ня перенумеруємо інвестиційні проекти релевантної множи�

ни, припустивши, що lilq XX
i
= , ni ,1= .

3. Для випадкових величин показників ефективності

проектів в межах релевантної сукупності liX , Ll ,1= , ni ,1=
визначаються абсолютні показники варіабельності )(* liZ XAV ,

Ll ,1= , ni ,1= , які відповідають обраному суб'єктом прийнят�
тя рішення варіанту модифікованого коефіцієнта варіабель�

ності.

4. На основі знайдених раніше аналітичних характерис�

тик для часткових критеріїв привабливості проектів реле�

вантної множини розраховуються значення заданого су�

б'єктом прийняття рішення модифікованого коефіцієнта ва�

ріабельності )(* liZ
XMCV , Ll ,1= , ni ,1= . Відповідні розрахун�

кові формули мають вигляд:
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* ,  Ll ,1= ,  ni ,1=  (24);

 { }
{ }⎪⎩

⎪
⎨
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==−
=

−

+

lililiZli

lililiZlil

XXякщоniXAVXZ

XXякщоniXAVXZ
Z

,,1|)()(max

,,1|)()(min

*

*

*

*
)(

0 , Ll ,1=  (25).

Для значень модифікованого коефіцієнта варіабель�

ності, знайдених на основі розрахункових співвідношень

(24—25), справедливе наступне:

)(max),(min)( ***
,1,1

=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡∈

==
liZniliZniliZ XMCVXMCVXMCV

[ ]1,01),(min *
,1

⊆⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

=
liZni

XMCV ,

 Ll ,1= , ni ,1= .
5. У загальному випадку різні часткові критерії при�

вабливості інвестицій мають різну важливість або пріо�

ритетність, що може враховуватися за допомогою ваго�

вих коефіцієнтів. Вагові коефіцієнти можуть бути визна�

чені за допомогою різних методів. Поряд з іншими доц�

ільно використовувати підхід, запропонований П.С.

Фішберном [1; 7]. Його суть полягає у встановленні ваго�

вих коефіцієнтів, виходячи з системи співвідношень (ряду

пріоритету), яка у якісній формі відображає взаємну пе�

ревагу або пріоритетність між об'єктами, що підлягають

зважуванню.

6. На основі значень модифікованих коефіцієнтів ва�

ріабельності  )(* liZ XMCV ,  Ll ,1= ,  ni ,1= , з урахуванням, за до�

помогою вагових коефіцієнтів, різної взаємної пріоритет�

ності часткових критеріїв привабливості інвестицій, для кож�

ного проекту релевантної множини інвестиційних альтерна�

тив знаходиться узагальнений (інтегрований) критерій його
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ризикованості ( 
iRP , ni ,1= ). Якщо використати адитивну

згортку, то вираз для визначення даного показника можна

подати у вигляді:

∑
=

=
L

l
liZli XMCVaRP

1

)(* , ni ,1= (26),

де la  — ваговий коефіцієнт для  l �го часткового крите�

рію привабливості реальних інвестицій ( 10 ≤≤ la , 1
1

=∑
=

L

l
la ).

Найкращим серед аналізованих проектів слід вважати

проект, для якого узагальнений критерій ризикованості на�

буває найменшого значення, при цьому ]1,0[∈iRP , ni ,1= .

Розглянемо застосування репрезентованої моделі на

конкретних даних, взявши за основу практичну ситуацію,

наведену в [8].

Проводиться тендер на спорудження терміналу біля м.

N в країні M. Умовою тендеру є будівництво терміналу за

час від 3 до 5 років. Три компанії, A, В і С, надали свої про�

екти зі своїми кошторисами та строками будівництва. Стро�

ки будівництва залежать від обставин, які мають випадко�

вий характер. Відомі ймовірності настання цих обставин.

Зазначені параметри відображені у таблиці 1.

Використовуючи відомості, що наведені в таблиці 1, а

також враховуючи, що кожного місяця країна M через

відсутність терміналу несе збитки в розмірі 40 000 дол., по�

трібно вибрати оптимальний проект (для країни M).

Зважаючи на демонстраційний характер запропонова�

ної до розгляду ситуації, припускатимемо, що витрати на

будівництво здійснюються одноразово. З цих же міркувань

обмежимося її аналізом без врахування зміни вартості гро�

шей у часі.

Як видно з таблиці 1, для всіх тендерних пропозицій дот�

римано вимогу щодо строку будівництва в межах часового

проміжку від 3�х до 5�х років. Тобто всі вони підлягають

подальшій оцінці.

Умова представленої проблемної ситуації припускає її

розгляд як однокритеріальної, з використанням як крите�

рію економічної привабливості проекту спорудження тер�

міналу показника сукупних (сумарних) релевантних витрат

( cC ), які складаються з витрат на будівництво ( бC ) та збитків,

зумовлених відсутністю терміналу протягом періоду його бу�

дівництва ( збC ). Зазначений критеріальний показник має не�

гативний інгредієнт ( −= cc CC ).

Проведемо порівняльний аналіз альтернативних про�

ектів на основі модифікованого коефіцієнта варіації, обрав�

ши як центр групування значень сукупних релевантних вит�

рат окремого інвестиційного проекту їх математичне споді�

вання. Результати розрахунку зазначеного коефіцієнта для

порівнюваних альтернатив репрезентує таблиця 2.

У таблиці 2 використовуються такі умовні позначення:

)( θ
cCM  — сподіване значення сукупних релевантних витрат

для θ �го проекту; )( θσ cC  — середньоквадратичне відхилен�

ня випадкової величини сукупних релевантних витрат для θ�

го проекту; 0Z  — порогове значення сукупних релевантних

витрат щодо спорудження терміналу; )( θ
cm CCV  — модифіко�

ваний коефіцієнт варіації сукупних релевантних витрат для

�го проекту.

Згідно з даними таблиці 2 найбільш привабливим серед

запропонованих є проект будівництва терміналу, що нале�

жить компанії С, для якого модифікований коефіцієнт ва�

ріації сукупних релевантних витрат набуває найменшого зна�

чення — 0,752, в той час як для пропозицій, поданих на тен�

дер компаніями А і В, цей показник є вищим і становить

відповідно 1,000 та 0,899.

До такого самого результату призводить порівняння

розглядуваних альтернативних проектів на основі модифі�

кованого коефіцієнта семіваріації з використанням моди як

центра групування сукупних релевантних витрат. Значення

даного коефіцієнта для тендерних пропозицій А, В і С до�

рівнює відповідно 1,000, 0,772 та 0,000. Тобто в цьому разі

перевага проекту С над іншими проектами виявляється істот�

но більшою, ніж за попереднього підходу (зацікавленому

читачеві ми пропонуємо здійснити аналіз структури цього

факту).

Запропонована модель може бути адаптована для си�

туації, коли поряд з вимогою мінімального питомого ризи�

ку для часткових критеріїв привабливості (ефективності)

інвестицій, з урахуванням встановлених для них нормативів,

суб'єкт прийняття рішення прагне максимізувати загальний

економічний ефект (ефективність) від реалізації інвести�

ційного проекту. В даному разі інтегрований критерій для

вибору найкращого варіанта реального інвестування може

бути поданий в такий спосіб (без зниження рівня загальності

в межах формулювання зазначеного інтегрованого показ�

ника як міра ризику використовується семіквадратичне

відхилення й відповідно модифікований коефіцієнт семіва�

ріації, при цьому припускається, що випадкові величини ча�

сткових критеріїв ефективності інвестицій мають дискретну

форму представлення):
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,   Ll ,1= , ni ,1=    (36);

Компанія і
вартість 

будівництва, дол.
Строк будівництва Ймовірність

A, 
3 400 000 

3 роки 0,5 
3 роки і 3 місяця 0,3 
3 роки і 6 місяців 0,2 

В, 
2 930 000 

3 роки і 2 місяця 0,3 
4 роки 0,5 
4 роки і 5 місяців 0,2 

С, 
2 550 000 

4 роки 0,1 
4 роки і 6 місяців 0,4 
5 років 0,5 

Таблиця 1. Економічні параметри
альтернативних варіантів будівництва

терміналу
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Ll ,1= ,

де iSP — узагальнений (інтегрований) критерій при�

вабливості (ефективності)  i �го інвестиційного проекту;
 )(

*

li
Z

m XCSV , )(* liZ XSSV  — значення відповідно модифікова�
ного коефіцієнта семіваріації і семіквадратичного відхи�

лення для випадкової величини l �го часткового критерію

привабливості  i �го інвестиційного проекту;  )(
*

li
Z

m
H XCSV ,

)(*
li

H XZ  — нормалізоване значення відповідно модифіко�

ваного коефіцієнта семіваріації і центра групування для

випадкової величини  l �го часткового критерію привабли�

вості  i �го інвестиційного проекту;  )()(
* liZ

XSSV −
, )()(

* liZ
XSSV +

 —

відповідно від'ємне (негативне) і додатне (позитивне) се�

міквадратичне відхилення [9] випадкової величини l �го

часткового критерію привабливості  i �го інвестиційного

проекту відносно центра групування )(*
liXZ ; 1lb , 2lb  — ва�

говий коефіцієнт для відповідно центра групування і мо�

дифікованого коефіцієнта семіваріації в межах l �го час�

ткового критерію привабливості реальних інвестицій

( 10 1 ≤≤ lb , 10 2 ≤≤ lb , 121 =+ ll bb );  )( j
liα , )( j

liβ  — індикатор відпо�

відно від'ємних і додатних відхилень значень випадкової

величини  l �го часткового критерію привабливості i �го

інвестиційного проекту від бази співставлення )(*
liXZ ; )( j

lix
— значення випадкової величини  l �го часткового крите�

рію привабливості  i �го інвестиційного проекту; )( j
lip  —

ймовірність реалізації значення )( j
lix  в межах випадкової

величини liX ; lim  — кількість значень випадкової величи�

ни liX .

Найкращим серед порівнюваних проектів слід вва�

жати проект, для якого узагальнений критерій приваб�

ливості набуває найбільшого значення, при цьому

]1,0[∈iSP , ni ,1= .

ВИСНОВКИ
У цілому результати представленого дослідження

дають підстави констатувати, що нині апарат ризикології

містить в своєму складі арсенал інструментальних за�

собів, які дозволяють здійснювати обгрунтовану аналі�

тичну підтримку прийняття рішення в тій чи іншій ситу�

ації інвестиційного проектування, обтяженій невизначе�

ністю вихідних даних. Разом з тим складність і багато�

аспектність феноменів невизначеності та ризику, як в

цілому, так і стосовно задач інвестиційного менеджмен�

ту, визначають потребу в подальших наукових розвідках

за зазначеною проблематикою. При цьому як одне з

найбільш актуальних слід розцінювати завдання фор�

мування цілісної методології економічного аналізу ре�

альних інвестицій в умовах невизначеності і зумовлено�

го нею ризику.
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A 4 924 000 93 723,00 5 017 723,00 93 723 1,000 
В 4 770 000 222 710,57 4 992 710,57 247 723 0,899 
С 4 806 000 159 197,99 4 965 197,99 211 723 0,752 

0Z  - - 5 017 723,00 - - 

Таблиця 2. Результати розрахунку модифікованого
коефіцієнта варіації для альтернативних проектів

спорудження терміналу
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ПОСТАНОВА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ І МОЖЛИВІ ШЛЯХИ
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Надзвичайно складним є подолання проблем роз�

витку сфери організації харчування в умовах економіч�

ної трансформації в Україні. Основною передумовою

розвитку даної сфери є стабільно зростаюча економі�

ка країни. Сьогодні в Україні відбуваються військові дії,

що негативно впливає на стан економіки і відповідно на

розвиток підприємств громадського харчування. Перед

нами постали проблеми розвитку сфери організації хар�

чування, які ми спромоглися систематизувати, проана�

лізували стан підприємств даної галузі у Закарпатській

області та запропонували шляхи вирішення вищезгада�

них проблем.
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WAYS OF INCREASING EFFICIENCY OF ENTERPRISES OF FOOD ORGANIZATION

Стаття присвячена актуальним проблемам підвищення ефективності та розвитку підприємств гро�
мадського харчування в Україні. Бізнес, що пов'язаний з організацією громадського харчування,
становить важливу частину індустрії гостинності краю. Перспективи цього бізнесу залежать, перш
за все, від економічної ситуації в країні і визначаються національними особливостями побуту насе�
лення. Ресторанний комплекс є найважливішим елементом соціальної сфери, який грає велику роль
у підвищенні ефективності суспільного виробництва і відповідно зростання життєвого рівня украї�
нського населення. У роботі досліджено стан галузі організації харчування та ресторанного госпо�
дарства в Закарпатській області, її взаємозв'язок з туристичною та рекреаційною сферами, факто�
ри впливу на розвиток сфери організації харчування, можливі варіанти подолання проблем функц�
іонування або збереження дохідності підприємств організації харчування в період економічних
трансформацій.

The article is devoted to actual problems of improving the efficiency and the development of public
catering in Ukraine. In this work we have investigated the category of efficiency of enterprises catering
and prospects of their development in the context of economic transformation. Defined economic
instruments for the operation of enterprises catering. This work studied the key factors influencing the
development of the sphere of catering options to overcome them or retain business profitability in this
area. Catering is one of the most important factors that enable integrated assessment of socio�economic
level of the country and understanding of his condition necessary for the formation of prospective plans
as to representatives of industry and organizations engaged in the supervision of this industry.

Ключові слова: підвищення ефективності, організація харчування, ресторанне господарство.

Key words: effectiveness, public catering, organization.

АНАЛIЗ ОСТАННIХ ДОСЛIДЖЕНЬ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРIШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ

Теоретичну основу дослiдження складають праці

вiтчизняних та закордонних вчених таких, як Десяткі�

на І.В. [1] — досліджує питання бухгaлтеpського oблiку

витpaт виpoбництвa тa oбiгу нa підприємствах pестo�

paннoгo гoспoдapствa, Міценко Н.Г. [2] — висвітлює

проблеми взаємозв'язку АПК та ресторанного бізнесу,

Оносов М.М. [3] — вивчає відносини між такими галу�

зями як poздpiбна тopгiвля, гoтельнo�pестopaнне

гoспoдapство i туpизм, пеpспективи poзвитку ресторан�

ної мережі представлені у роботі Аветисової А.О. [4],

стаття Антонової В.А. присвячена проблемам кoнку�

pентoспpoмoжнiсті пiдпpиємств pестopaннoгo гoс�
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пoдapствa [5], цікаві аспекти і нaпpямки poзвитку pес�

тopaннoї спpaви Укpaїни в кoнтекстi свiтoвoгo дoсвiду

досліджує Скавронська I.В. [6], Яшина О.В. опрацьовує

осoбливoстi poзвитку pестopaннoгo гoспoдapствa в

Укpaїнi [7]. Нами у даній науковій роботі буде дослід�

жено стан галузі організації харчування саме в Закар�

патській області.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є оцінка стану підприємств

організації харчування у Закарпатській області та ви�

світлення всіх факторів впливу на підвищення ефектив�

ності діяльності підприємств організації харчування,

варіанти вирішення проблем, можливі пристосування,

зміни, а також нововведення, які зумовили би стабіль�

ний розвиток даної сфери.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ

Поряд із розвитком туризму та курортно�рекреа�

ційної сфери Закарпатської області розвивається ресто�

ранне господарство. За даними Головного управління

статистики в Закарпатській області на початок 2015 року

кількість об?єктів ресторанного господарства склала

324 од. За 10 років кількість ресторанів, кафе, барів,

їдалень тощо. скоротилась на 505 од. або 61%.

Кількість найманих працівників на підприємствах

тимчасового розміщення та організації харчування на

початок 2015 року склала 1834 особи, що є на 168 осіб

більше ніж у 2014 році. Витрати на оплату праці на

підприємствах організації харчування становили 30544

тис. грн.

Обсяг реалізованої продукції (товарів,послуг) під�

приємствами організації харчування на початок 2015 ро�

ку склав 166431,7 тис. грн. і зріс у порівнянні із відпо�

відним періодом минулого року на 23%. Слід відмітити,

що фінансові результати діяльності підприємств тимча�

сового розміщення та організації харчування є від'ємни�

ми і склали у 2014 році �36200 тис. грн., підприємств, що

отримали прибуток є 72,2% від загальної кількості

підприємств даної галузі [8].

Динаміка роздрібного товарообороту ресторанно�

го господарства у 2008—2014 роках представлена на

рисунку 1.

З рисунка 1 бачимо, що найбільші прибутки галузь

отримала у 2013 році (12935 млн грн.), а починаючи з

2014 року цей показник почав знижуватися. Оскільки

можна зробити висновки про те, що стан галузі не є по�

зитивним, то ми систематизували проблеми, які безпо�

середньо впливають на ефективність діяльності

підприємств організації харчування та висвітлили шля�

хи їхнього вирішення:

1. Військові дії в країні та кризові явища в соціаль�

но�економічній сфері потребують рішучих дій, а саме

створення умов для збереження майна закладу і його

присутності на ринку. Коли в країні проводяться

військові дії, то це негативно впливає на всю економіку

країні, в тому числі на всі сфери громадського харчу�

вання. Отже, задля отримання прибутку або хоча б збе�

реження майна потрібно виконати розробку заходів зі

збереження існуючих рівнів розвитку, якості надання

послуг, корегування цінової політики, перехід на режим

ощадливості та економії.

2. Зниження фінансових можливостей у населення

для відвідування закладів громадського харчування —

це одна з найбільших проблем розвитку даної сфери.

Шляхом вирішення є адаптація під можливості клієнта

та перегляд умов приймання клієнтів, а також підвищен�

ня лояльності в їх обслуговуванні, надання додаткових

послуг під час обслуговування клієнтів, забезпечення

безкоштовного доступу до мережі Інтернет, уведення в

меню спеціальних страв, які характеризуються вищою

доступністю та високою якістю є основною передумо�

вою збереження клієнтської бази або навіть її збільшен�

ня.

3. Негативний досвід співпраці закладів ресторан�

ного господарства з державними контролюючими орга�

нами .Оскільки ця галузь безпосередньо зв'язана з роз�

витком економіки держави то своєчасна сплата подат�

Рис. 1. Динаміка роздрібного товарообороту ресторанного господарства у 2008—2014 роках
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ків,внесків до пенсійного фонду і т.д. є одною з переду�

мов для обов'язкового виконання.

Також важливою є розробка заходів із налагоджен�

ня стосунків із зовнішнім середовищем та державними

органами, дотримання нормативно�правових актів, що

регулюють діяльність і процеси надання послуг, опера�

тивне усунення наявних недоліків, забезпечення відпо�

відності господарських процесів нормативним положен�

ням та стандартам.

4. Низька якість сировини, матеріально�технічного

забезпечення є однією з причин втрати клієнтської бази

підприємством. У час постійного підвищення цін керую�

чий орган підприємства знаходить шляхи економії та ощад�

ливості у закупівлі неякісної дешевої сировини, що при�

зводить до погіршення кінцевого запропонованого про�

дукту і в подальшому втрати клієнта. Тому, щоб такого не

сталось потрібно удосконалити організацію процесів ма�

теріально�технічного забезпечення, налагодження зв'язків

із постачальниками якісної сировини, а також дотриман�

ня рекомендацій і вимог приготування якісної продукції.

5. Низький рівень інформатизації бізнесу. Підвищен�

ня чисельності бізнес�процесів, які контролюються з

використанням інформаційних технологій не тільки по�

легшує можливість контролю на підприємстві, але й ав�

томатизує певні процеси, здійснює контроль за грошо�

вими потоками. Тому сучасне підприємство потребує

детального вивчення досвіду впровадження сучасних

інформаційних технологій, характерних для підприємств

ресторанного бізнесу, які дозволять підвищити опера�

тивність обслуговування клієнтів. У теперішніх умовах

це є невід'ємною частиною любого підприємства, що не

тільки спрощує роботу, але й пришвидшує її виконання.

Автоматизація підприємства ресторанного господар�

ства в даний час є потребою і необхідністю, бо вона на�

багато спрощує процес роботи і допомагає звести до

мінімуму збитки і зайві витрати. В результаті автомати�

зації підвищується якість сервісу і престиж закладу; за�

безпечується швидка обробка замовлень та обслугову�

вання відвідувачів; поліпшується узгодженість і контроль

за роботою персоналу; ведеться облік руху матеріаль�

них цінностей і руху товарів; скорочуються тимчасові

витрати на пошук і аналіз інформації. Таким чином, авто�

матизація ресторану дoпoмoже зрoбити підприємствo

кoнкурентoспрoмoжним і затребуваним на ринку [9].

6. Низька якість рoбoти підрoзділів на підприєм�

ствах рестoраннoгo гoспoдарства пoтребує нaлaгo�

дження рoбoти відділів мaркетингу, плaнувaння, oбліку

тa кoнтрoлю, безпеки, інфoрмaційних технoлoгій, пo�

стaчaння і збуту. Фундаментальні маркетингові кон�

цепції та стратегії, поряд з практичними додатками і

прикладами реального світу, в тому числі уточнений

матеріал з соціальної мережі, цифрового маркетингу,

соціальної та екологічної відповідальності, глобаліза�

ція, підприємництво і маркетинг в період переходу пред�

ставлені у новій науковій праці Вільяма М. Прайда і

О.С. Феррелла "Маркетинг 2016". [13] Сaме виявлення

прoрaхунків керівництвa зaклaдів рестoрaннoгo гoспo�

дaрствa в кooрдинaції рoбoти підрoзділів, підбіp кoм�

петентнoгo пеpсoнaлу, зaбезпечення нaлежнoгo викo�

нaння функцій усімa підpoзділaми і їхньoї pеaльнoї

poбoти ствopить всі умoви для poбoти підпpиємствa нa

нaлежнoму pівні з викopистaнням свoєї пoтужнoсті.

7. Низький pівень узгoдженoсті poбoти pестopaнних

зaклaдiв з iншими учaсникaми pекpеaцiйнoгo бiзнесу.

Пiдпpиємствa pестopaннoгo гoспoдapствa в pезультaтi

взaємoдiї iз шиpoким кoлoм учaсникiв pекpеaцiйнoгo

бiзнесу мoжуть пiдвищити вiдвiдувaнiсть i пpибуткoвiсть

свoїх зaклaдiв шляхoм зaлучення учaсникiв екскуpсiй,

туpистiв, клiєнтiв сaнaтopнo�куpopтних зaклaдiв i гo�

телiв. A тaкoж ствopення всiх вiдпoвiдних умoв для

збiльшення iнтеpесу сеpед туpистiв щoдo дaнoгo зaк�

лaду гpoмaдськoгo хapчувaння,ствopення oсoбливoї

стилiстики зaклaду,ексклюзивнi стpaви тoщo.

8. Вiдсутнiсть знaчнoгo iнтеpесу дo нoвих видiв

opгaнiзaцiї хapчувaння клiєнтiв тa дивеpсифiкaцiї

кaнaлiв збуту пpoдукцiї.

Poзpoбкa зaхoдiв, щo дoзвoлять упpoвaдити зaсoби

кpеaтивнoї кухнi, стилю висoких технoлoгiй тa кейтеpинг�

сеpвiсу. Сaме викopистaння вкaзaних технoлoгiй

oбслугoвувaння спoживaчiв дoзвoлить poзшиpити кoлo

сегментiв pинку для знaчнoї кiлькoстi пiдпpиємств

pестopaннoгo гoспoдapствa тa нapoстити тим сaмим свoю

пpисутнiсть нa pинку, ствopивши пoзитивнi пеpедумoви для

poзвитку. Кейтеpингoвi пoслуги нoвi нa pинку Укpaїнi aле

вже пoсiли свoє вaгoме мiсце. Виїзнi бенкети, фуpшети

пoлегшують poбoту їх opгaнiзaтopaм, a тaкoж pеклaмують

пiдпpиємствo якщo нaдaнi пoслуги були нaдaнi якiснo.

Кейтеpинг як сaмoстiйний вид бiзнесу в pестopaн�

нoму гoспoдapствi мaє п'ять piзнoвидiв:

— кейтеpинг у пpимiщеннi;

— кейтеpинг пoзa пpимiщеннями;

— iндивiдуaльний кейтеpинг;

— poз'їзний кейтеpинг;

— poздpiбний кейтеpинг.

Кейтеpинг у пpимiщеннi хapaктеpизується тим, щo

пiдпpиємець aбo гpупa пiдпpиємцiв opендують aбo вoлoдiють

пpимiщенням з бенкетнoю зaлoю тa кухнею. Кейтеpингoвим

пiдпpиємствoм мoже бути i зaклaд pестopaннoгo

гoспoдapствa. Oскiльки oбслугoвують у ньoму лише зa

пoпеpеднiми зaмoвленнями, тoму нa пеpioд їх вiдсутнoстi

тpaдицiйне oбслугoвувaння спoживaчiв у зaклaдi не

здiйснюється. У зapубiжнiй лiтеpaтуpi тaкий вид кейтеpингу

нaзивaють бенкетним aбo пpивaтним. Вiн є кoнкуpентoм

тpaдицiйнoму бенкетнoму oбслугoвувaнню у pестopaнaх, де

ця пoслугa — oднa з oснoвних як пoслугa хapчувaння.

Кейтеpинг пoзa пpимiщеннями вiдpiзняється тим, щo

пiдпpиємцi, якi здiйснюють тaку дiяльнiсть, мaють

виpoбничi пpимiщення для пpигoтувaння стpaв, нaпoїв, aле

oбслугoвувaння спoживaчiв у них не пpoвoдиться. Гoтoву

пpoдукцiю дoстaвляють влaсними aбo opендoвaними

тpaнспopтними зaсoбaми дo мiсця, вкaзaнoгo зaмoвникoм.

Викopистaння вкaзaних технoлoгiй oбслугoвувaння

спoживaчiв дoзвoлить poзшиpити кoлo сегментiв pинку для

знaчнoї кiлькoстi пiдпpиємств pестopaннoгo гoспoдapствa

тa нapoстити тим сaмим свoю пpисутнiсть нa pинку,

ствopивши пoзитивнi пеpедумoви для poзвитку [10, с. 55].

ВИСНOВКИ
Сфера організації харчування однією із перших перей�

шла на ринкові відносини. Після приватизації підприємств

змінилася організаційно�правова основа системи ресто�

ранної мережі, почала діяти велика кількість приватних

підприємств. Так, у 1993 році при створенні незалежної

української держави кількість об'єктів ресторанного гос�
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подарства у Закарпатті налічувала 1908 одиниць. На сьо�

годні їх залишилось 324 одиниці.

Підприємства організації харчування є переважно

комерційними (ресторани, шашличні, вареничні, піцерії,

бістро тощо). Але існують комбінати, фірми, які вико�

нують функції організації громадського харчування.

Конкуренція — це невід'ємна складова ринкової

економіки. Оскільки у відвідувачів з'являється мож�

ливість вибору, то основними завданнями підприємств

організації харчування є підвищення якості продукції і

послуг, що надаються. Основою гарантованої успішної

діяльності підприємства організації харчування Закар�

патської області є якість наданих послуг, які повинні:

— чітко відповідати потребам;

— задовольняти вимоги споживачів;

— відповідати стандартам і технічним умовам;

— відповідати чинному законодавству України та

іншим вимогам суспільства;

— надаватися споживачу за конкурентоспромож�

ними цінами;

— забезпечувати максимізацію прибутку.

Для досягнення поставлених цілей підприємство

організації харчування має враховувати також усі

технічні, адміністративні і людські чинники, які вплива�

ють на якість продукції та її безпеку і у сукупності тво�

рять систему якості. Ця система охоплює багато еле�

ментів. Вона включає в себе:

— відповідальність керівництва;

— закупівлю сировини і продуктів;

— розробку нових видів продукції;

— управління виробництвом;

— контроль;

— ідентифікацію послуги і продукції;

— керування процесами обслуговування;

— маркетинг;

— підготовку кадрів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Поведінка споживачів — це основа, на якій базуєть�

ся вся маркетингова діяльність підприємства. Ґрунтов�

не вивчення споживачів — запорука успішного впровад�

ження маркетингової концепції, основа формування

комплексу маркетингу та вибору цільового ринку.

Успішність планування та реалізації стратегії компанії

залежить від розуміння мотивації споживачів, здатності

до аналізу процесу прийняття рішень споживачами про

здійснення купівлі.
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING CONSUMER BEHAVIOR

У статті розглянуто теоретичні основи та підходи дослідження поведінки споживача, досяг�
нення наукового підходу у вивченні зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на споживацьку
поведінку, а також інструментарій, який може бути використаний для впливу на споживача без
зміни його думки чи переконань та розробки ефективних рекламних звернень, заснованих на
науковому підході. Розглянуто модель сприйняття та обробки інформації людиною, на основі
якої приймається рішення про купівлю товару. Наведено результати досліджень у сфері про�
цесу прийняття рішення про купівлю товару, поведінки споживача та особливостей сприйняття
ціни. Описано способи підвищення суб'єктивної цінності товару для споживача. Розглянуто ун�
іверсальні мотиви та цілі, що спонукають людей до вибору та купівлі товару.

The article discusses the theoretical basis and approaches to research consumer behavior
achievements of scientific approach to the study of external and internal factors influencing consumer
behavior. Tools used to influence consumer without changing its opinions or beliefs and develop
effective advertising messages based on a scientific approach. The model of perception and
information processing that affects the decision to buy the goods. The results of research in the
process of deciding on the purchase of goods, consumer behavior and perception of prices. Methods
of increasing the subjective value of goods. Universal motives and goals that motivate people to select
and purchase goods.

Ключові слова: бренд, імпліцитна система, експліцитна система, сприйняття, суб'єктивна цінність,

увага, інтерфейс прийняття рішення.

Key words: brand, implicit system, explicit system, perception, subjective value, attention, interface of decision.

У США та країнах Західної Європи зацікавленість

виробників до вивчення психології поведінки спожи�

вачів, процесу оцінки товару і критеріям вибору виник�

ла в період насичення споживчих ринків однотипними

товарами та загострення конкуренції внаслідок поши�

рення застосування масового маркетингу. Така ситуа�

ція на ринку стала причиною виникнення попиту на до�

слідження в сфері поведінки споживачів, а також мож�

ливостей впливу на їх поведінку чи врахування її особ�

ливостей в своїй діяльності.
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В Україні, на відміну від країн Заходу, вивчення

особливостей поведінки споживачів не супроводжуєть�

ся масштабними прикладними дослідженнями. Це по�

яснюється нерозумінням важливості фінансування та�

ких заходів вітчизняними підприємствами; відсутністю

усвідомлення можливостей, які дає знання та викорис�

тання механізмів поведінки споживачів для впливу на

процес прийняття рішення щодо купівлі товарів та по�

слуг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми поведінки споживачів досліджені у ряді

праць зарубіжних і вітчизняних науковців: Бардена Ф.,

Брусенко О.А., Голубкова Є.П., Девіса С., Джоббера Д.,

Зозульова О.В., Іванової Р.Х., Ільїна В.І., Канемана Д.,

Кенінга П., Кнутсона Б., Котлера Ф., Ламбена Ж., Писа�

ренко Н. Л., Прокопенко О.В., Райса С., Сондерса Дж.,

Траута Дж., Троян М.Ю. Аналіз останніх публікацій по�

казав, що є необхідність подальшого дослідження ас�

пектів поведінки споживачів, факторів зовнішнього та

внутрішнього впливу на неї, що визначають процес прий�

няття рішення та зумовлюють формування певної мо�

делі поведінки споживачів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження основних аспектів по�

ведінки споживачів і факторів, що зумовлюють вибір

певного типу споживацької поведінки, а також дослід�

ження досягнень наукового підходу в сфері поведінки

споживачів

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
З розвитком маркетингу як науки і як сфери госпо�

дарської діяльності виникли чотири підходи до моде�

лювання поведінки споживачів: мікроекономічний, пси�

хологічний, соціологічний і інтегрований. Мікроеконо�

мічний підхід базується на концепції раціональності, яка

встановлює залежність між споживчим попитом і таки�

ми об'єктивними економічними критеріями, як ко�

рисність і ціна товару, тобто споживачі орієнтовані на

максимізацію свого задоволення з урахуванням існую�

чих обмежень у грошових ресурсах, маючи достатню

інформацію про альтернативні джерела задоволення

потреб; їх поведінка оцінюється як раціональна.

Психологічний підхід до вивчення поведінки спожи�

вачів базується на таких основних теоріях, як теорії

пізнання і психоаналітична теорія мис�

лення. Теорія пізнання відводить вирі�

шальну роль у поведінці знанням — спо�

живач оцінює чинники, що на нього впли�

вають, виходячи із наявного досвіду і

власних цільових установок. Психоана�

літична теорія мислення З. Фрейда роз�

глядає психічне життя людини як бага�

торівневе явище, глибинним рівнем яко�

го є несвідоме. Згідно з моделюі особи�

стості за Фрейдом, організація психічно�

го життя має своїми компонентами пси�

хічні інстанції, що позначаються термі�

нами Воно (Ід), Я (Его) і Над�Я (Супер�

Его). Під Воно (Ід) розуміється найбільш

примітивна інстанція, яка охоплює все

вроджене, генетично первинне. Я (Его) слідує принципу

реальності, виробляючи ряд механізмів, що дозволяють

адаптуватись до середовища, справлятись з його вимо�

гами. Супер�Его — продукт впливу, який виходить від

інших людей. Від напруження, що виникає під тиском

різних сил, Я (Его) рятується за допомогою спеціаль�

них "захисних механізмів" — витіснення, раціоналізації,

регресії, сублімації і т. і.

Соціологічні підходи до вивчення поведінки спожи�

вачів як основу формування їх поведінки виділяють су�

купність ролей та статусів, що реалізуються в межах

існуючих соціальних інститутів, які організують спільну

діяльність людей для задоволення певних потреб су�

спільства.

Довгий час економіка та психологія були абсолют�

но розділені. Економісти вважали, що люди при прий�

нятті рішення мислять раціонально, а психологи вважа�

ли, що вигода та витрати представляються ірраціональ�

ними та залежать від особливостей психіки. Проте ос�

таннім часом набувають популярності такі наукові на�

прями як "нейромаркетинг", "нейроекономіка", "біхев�

іорістична економіка", чому посприяв психолог Деніел

Канеман, який отримав у 2002 році Нобелевську пре�

мію з економіки.

В основі моделі Д. Канемана знаходяться дві різні

системи мислення, які визначають нашу поведінку та

вибір. Він назвав їх "система 1" (надалі за текстом "ав�

топілот") та "система 2" (надалі за текстом "пілот"). "Ав�

топілот" об'єднує сприйняття та інтуїцію, він завжди

активний і швидко обробляє інформацію паралельни�

ми потоками на основі асоціацій. "Пілот" — повільний,

працює крок за кроком та витрачає багато енергії, але

він гнучкий. На схемі (рис. 1) зображено процес прий�

няття рішення, за допомогою взаємодії "автопілоту" та

"пілота".

"Автопілот" зв'язується із зовнішнім світом через

органи чуття. При набутті нових навичок людини спо�

чатку працює "пілот", але із накопиченням досвіду певні

дії стають автоматичними (наприклад водіння авто) і тоді

при їх виконанні вже працює "автопілот".

Процес прийняття рішень характеризується спіль�

ною роботою обох систем. "Автопілот" обробляє вели�

ку кількість інформації, і не тільки тієї на якій зосередже�

на увага. Під час, наприклад, вибору товару в супермар�

кеті "автопілот" обробляє інформацію про інші товари,

їх викладку, кольори, дизайн інтер'єру, запахи, рівень

Автопілот 
Система 1 

(прихована) 

Пілот 
Система 2 

(явна) 

Сприйняття Інтуїція Рефлексія 

Дії 
Швидка 

Паралельна 
Автоматична 
Без зусиль 
Асоціативна 

Повільне навчання 

Розмірковування 
Повільна 
Серійна 

Контрольована 
Трудомістка 

Підпорядкована 
правилам 
Гнучка

Інформація 
на виході 

Рішення 

Рис. 1. Схема прийняття рішення,
шляхом взаємодії двох систем
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освітлення, музику та ін. Продуктивність "автопілоту"

складає приблизно 11 млн біт на секунду, тоді як про�

дуктивність "пілота" — 40 біт на секунду (7 +/� 2 еле�

мента інформації). Типова тривалість рекламного роли�

ку свідчить про те, що реклама сприймається не по�

вільним "пілотом". На обробку реклами людина витра�

чає:

— у популярних журналах — 1,7 секунди;

— у галузевих виданнях — 3,2 секунди;

— на плакатах — 1,5 секунди;

— реклама в листі — 2 секунди.

Завдяки високій продуктивності "автопілот" оброб�

ляє практично всі сигнали навколишнього середовища,

що дозволяє використовувати контекст, який автома�

тично враховується при прийнятті рішення.

"Автопілот" "вчиться" за принципом асоціативного

навчання, тобто у мозку з'являються асоціативні зв'яз�

ки між сигналами, які виникають в одному місці або в

один час, якщо ця одночасна поява сигналів повто�

рюється.

Зрозуміти принцип взаємодії "пілота" та "автопіло�

ту" під час прийняття рішення допоможе принцип робо�

ти мозку, який називається "ефект обрамлення". На

рисунку 2 зображена оптична ілюзія, яка допоможе зро�

зуміти "ефект обрамлення".

З рисунку видно, що колір менших квадратів здаєть�

ся різним, проте обидва квадрати однакові, а на сприй�

няття кольору впливає колір більших квадратів (фону),

тобто обрамлення впливає на саму фігуру.

Ефект обрамлення виникає і в сприйнятті товарів,

тобто "автопілот" впливає на сприйняття споживачами

товару. Це дуже важливо для маркетингу, тому що про

те, що бренди впливають на рішення людей знають всі,

але пояснити, як саме це відбувається не можуть. Ефект

обрамлення показує, що бренди виступають фоном для

товарів, який впливає на їх сприйняття.

Одним із важливих питань у маркетингу є те, що саме

визначає вибір споживачів. В експерименті професора

Стенфордського університету Брайана Кнутсона, що

був проведений в 2007 році, учасникам спо�

чатку показували зображення товару, а потім

його ціну, і людина мала вирішити чи згодна

вона купити цей товар. Активність мозку ви�

мірювалася за допомогою ФМРТ (Функціо�

нальна магнітно�резонансна томографія). В

результаті експерименту з'ясувалося, що де�

монстрація зображень товару активізувала

нейрони в так званому центрі задоволення.

Коли на зображенні з'являлася ціна, то це

активізувало ділянку мозку, яка зазвичай ак�

тивізується коли людина відчуває біль. Також

було відкрито базовий принцип, що визначає

чи буде придбано товар: якщо відношення активації

центру задоволення до рівня "болю" перевищує певне

значення, то людина схильна придбати товар.

Цей експеримент показує, що маркетологи мають

декілька важелів впливу: задоволення та "страждан�

ня", тобто необхідно посилити сприйняття задоволен�

ня та зменшити страждання, щоби збільшити "чисту

цінність" товару для споживача. Може здатися, що ак�

центування на бренді та спеціальна ціна виключають

одне одного, але це не так, тому що ціль — збільшити

чисту цінність.

Щоб збільшити цінність товару можна окрім експ�

ліцитної цінності товару (яку потребу товар безпосеред�

ньо виконує) визначити імпліцитну цінність товару, за

допомогою дизайну, упаковки, або рекламного звер�

нення. Також, в деяких випадках, для підвищення цін�

ності товару може використовуватися ціна, вона може

бути сигналом про якість товару, також ціна може

імпліцитно (в якості фону) вплинути на суб'єктивне

сприйняття товару. Проте ціна впливає на суб'єктивну

цінність товару тільки, якщо в даній категорії є широ�

кий ціновий діапазон.

Ще одним інструментом для підвищення суб�

'єктивної цінності товару є мова, яку використовують

при донесенні до споживача маркетингового повідом�

лення. Ціннісно�орієнтована мова підвищує очікува�

ну цінність товару та впливає на враження від його

використання. Також важливо робити відмінність при

описі вигід від придбання та уникнення втрат. У таб�

лиці 1 наведено типові слова, які використовуються в

промотекстах, орієнтованих на придбання та уникнен�

ня втрат.

Ті ж принципи можна використовувати для знижен�

ня суб'єктивно сприйманої ціни. Додаючи на цінник

різноманітні контекстні сигнали (кольори, слово "зниж�

ка", перекреслена стара ціна та ін.), можна впливати на

сприйняття ціни, не змінюючи реальну ціну. Ще одним

прийомом є так зване "якоріння", коли певна ціна вва�

жається за "якір", а наступна ціна з нею порівнюється.

Також розуміння цінності товару грунтується на по�

рівняльному аналізі альтернативних варіантів у певно�

му контексті, тому що ціна та цінність товару відносні.

Через що необхідно постійно стежити за прямими кон�

курентами, адже саме з ними порівнюють товар спожи�

вачі.

Проте цінність товару для споживача визначається

не лише його уподобаннями, особливостями та потре�

бами, а й впливом зовнішніх факторів. Тобто цінність

продукту ще залежить від ситуації. Для маркетингу дуже

Рис. 2. Ефект обрамлення

Уникнення втрат Придбання
Надійний / Безкоштовний
Без переплат 
Тільки / лише 
Повернемо гроші якщо… 
Уникати 
Без 
Знижка 

Плюс 
Отримаєте 
Відкрий для себе 
Екстра 
Більше 
Допоможемо 

Таблиця 1. Типові слова для промотекстів,
орієнтованих на придбання або уникнення

втрат
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важливим є зв'язок між сприйняттям та визначенням

цінності товару. Також спостерігається зв'язок між

сприйняттям та дією, тобто сприйняття може впливати

на продажі.

Оскыльки людське око, це не камера, то чітко лю�

дина бачить тільки малу частку об'єктів, на яких зо�

середжена її увага. Вся інша інформація сприймаєть�

ся периферійним зором. Тому, щоб посилити ефект

маркетингових заходів необхідно пам'ятати про пе�

риферійний зір, оскільки "автопілот" постійно сканує

навколишнє середовище, важливо досягти того, щоб

периферійний зір відділяв потрібний бренд від кон�

курентів. Ефективні маркетингові комунікації слід

створювати на основі роботи "автопілоту", повідом�

лення повинні бути помітними та розумітися навіть у

розмитому вигляді.

Покупці мають не лише помітити товар, а й впізна�

ти бренд і пов'язані з ним переваги. Щоб цього досяг�

ти необхідно знати, як мозок впізнає об'єкти. Впізнан�

ня будується на сигналах, що мають найбільше діаг�

ностичне значення, тобто тих рисах, які несуть найб�

ільшу кількість інформації. З одного боку, це дає

більше свободи, але з іншого — змушує уважніше ста�

витися до запроваджуваних змін. Головне — це збе�

регти основні діагностичні сигнали. Щоб оцінити діаг�

ностичну цінність будь�якого елементу бренда по�

трібно змінити деякі елементи дизайну, а потім прове�

сти тестування, якщо зміняться основні діагностичні

сигнали, то впізнавання погіршиться. Але впізнається

не тільки сам об'єкт, а і контекст, в якому об'єкт заз�

вичай знаходиться, тобто які об'єкти його оточують.

Нейробіолог з Массачусетського технологічного інсти�

туту та його команда виявили в мозку два "потоки", які

сприяють впізнаванню: один зосереджений на самому

об'єкті, а другий обробляє інформацію щодо контек�

сту. Це означає, що необов'язково поміщати всю

інформацію в дизайні упаковки, якщо можна скорис�

татися можливостями контексту.

Сигнали, що надсилаються маркетологами — колір,

форма, логотип бренда та ін. — перекодуються в мен�

тальні концепції, створені на основі асоціацій, які має

людина в пам'яті. Сприймана цінність бренда або про�

дукту грунтується на викликаних ним ментальних кон�

цепціях, відповідно і рішення про купівлю приймається

на основі цих уявлень, а не самих сигналів. Тому при

виборі кольорів, форм або шрифтів маркетологи мають

враховувати, про що "говорять" ці сигнали, і які мен�

тальні моделі викликають.

Є багато різних сигналів, якими, за допомогою ви�

користання певного контексту, можна висловити одні

й ті самі ментальні концепції (ідеї). Це надає мож�

ливість вирішити проблему компромісу між новизною

та стабільністю, тобто потрібно використовувати нові

сигнали, але зберігати стабільність змістового значен�

ня.

Дуже важливо також знати чому люди звертають

увагу на певні рекламні звернення. Як вже відомо, є два

типи уваги: імпліцитна або периферійна та експліцитна

або фокусна. Вхідні периферійні сигнали обробляють�

ся "автопілотом" та оцінюються наскільки сприйнятий

об'єкт відповідає цілям або бажанням людини. Якщо

цінність висока, то надається команда очним м'язам

перевести погляд у бік джерела сигналу. Отже, щоб лю�

дина помітила сигнали вони мають повідомляти про

щось, що є цінним для неї.

Сприйняття цінності товару залежать не тільки від

самої пропозиції, а й від способу, яким вона пропонуєть�

ся. Маркетологи традиційно намагаються змінити дум�

ку людей для того, щоб змінити їх поведінку. Проте до�

слідження показують, що на поведінку людей також

впливають ситуаційні (зовнішні) та особистісні

(внутрішні) фактори. Тобто думка та установки — не

єдині рушійні сили поведінки, на неї можна вплинути

змінивши "інтерфейс", а з ним і контекст, який впливає

на суб'єктивне сприйняття людиною характеристик та

цінності товару. Основним фактором для дієвості мар�

кетингових сигналів для впливу на поведінку спожива�

ча є близькість до моменту прийняття рішення. Сучасні

медійні технології дозволяють використовувати інтерак�

тивні інтерфейси в мить прийняття рішення та створю�

вати нові можливості для клієнтів. Також зміна поведі�

нки покупця може привести і до зміни його думки про

бренд, яким він наприклад почав користуватися через

зміну інтерфейсу прийняття рішень. Невеликі зміни в

інтерфейсі прийняття рішень можуть призвести до знач�

ного підвищення суб'єктивної цінності товару. Є три

основні принципи створення переконливих інтерфейсів

прийняття рішення:

1. Відчутність. Сигнали повинні бути матеріальними

і доступними для сприйняття.

2. Швидкість. "Автопілот" воліє отримувати винаго�

роду негайно.

3. Впевненість. "Автопілот" вважає кращими без�

печні варіанти.

У таблиці 2 наведено загальний опис принципів по�

ведінкової економіки.

Таблиця 2. Загальні принципи поведінкової економіки

Принципи Рушійні сили прийняття рішення
Цінність Втрати

Відчутність 
Що саме 
сприймається 

Сигнали, що роблять цінність 
реальною 

Послаблення 
сигналів про 
вартість 

Швидкість 
Коли будуть 
реалізовані цінність 
або витрати 

Спрощення процесу винагороди. 
Мінімізація часу до отримання 
винагороди. 
Ефект «знеціненого майбутнього»  
(в майбутньому винагорода та витрати 
здаються меншими ніж сьогодні); 

Максимальне 
«відсунення» 
витрат 

Впевненість 
Наскільки постійні 
розміри цінності 
або витрат 

Максимізація впевненості в отриманні 
винагороди 

Мінімізація 
відчуття 
ризику 
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Перевагою використання імпліцитних механізмів

прийняття рішення є те, що вони не залежать від куль�

тури та географічного положення. Через те, що прави�

ла прийняття рішення грунтуються на притаманних лю�

дям механізмах сприйняття, вони є схожими, якщо не

ідентичними, в різних групах. Вплив культури на процес

декодування відбувається на семантичному рівні оброб�

ки.

Для прийняття рішення про купівлю також дуже важ�

лива мотивація, тобто чому споживач взагалі вирішив

купити певний товар. Купівельними рішеннями керують

бажання та очікування винагороди (а не симпатія). Ней�

роекономіка з'ясувала основний принцип готовності

платити за товар: чим більш товар значущий для важли�

вої цілі, тим вище очікувана винагорода і тим вища го�

товність за нього заплатити. Нейроекономісти назива�

ють це цільовими судженнями. Остаточне рішення прий�

мається на основі особистого рейтингу відносної

цінності різних цілей. Придбаним буде лише той товар,

який займає перше місце в рейтингу клієнта для досяг�

нення його цілі. Це означає, що маркетологам необхід�

но розуміти цілі споживачів, щоб розуміти для чого вони

щось купують. Товари і бренди — це інструменти, за

допомогою яких покупці досягають своїх цілей. Тому

для визначення ринку, створення нових товарів та роз�

витку маркетингових стратегій необхідно орієнтувати�

ся на цілі покупців, а не на їх категорії або якості. Інстру�

ментальна цінність товару вище, якщо в конкретній си�

туації він підходить краще ніж конкуренти.

Двома основними рушійними силами мотивації вва�

жаються просування вперед та захист. Вони глибоко

інтегровані в структурі особистості. Для підвищення

цінності важливо знати на якій саме цілі зосередиться

більша частина потенційних клієнтів. Такі науки, як

афективна нейробіологія та психологія мотивації виді�

ляють ще три універсальних мотиви:

1. Безпека. Ціль — уникати небезпек та прагнути до

турботи та прийняттю в соціумі.

2. Автономність або незалежність. Ціль — бути кра�

щим за інших, утвердитися, посилити свій вплив, отри�

мати та зберегти контроль.

3. Збудження. Ціль — пошук нових стимулів, пору�

шення звичного стану речей, дослідження навколишнь�

ого середовища, відрізнятися від інших.

У реальності цілі людей зазвичай приймають змішані

форми, тому можна виділити зручні системи імпліцит�

них цілей, що складаються з шести секторів мотивації:

1. Безпека: турбота, впевненість, близькість та ін.

2. Задоволення: розслаблення, безтурботність,

відкритість та ін.

3. Збудження: життєва сила, креативність, допит�

ливість та ін.

4. Пригоди: свобода, сміливість, відкриття, ризик,

бунт та ні.

5. Автономність: гордість, успіх, влада, перевага,

визнання та ін.

6. Дисципліна: точність, порядок, логіка, здоровий

глузд та ін.

Це дозволяє маркетологам аналізувати та керувати

глибинними механізмами прийняття рішень. Проте на�

магаючись відповідати певним імпліцитним цілям спо�

живачів не можна забувати і про експліцитну ціль, для

чого саме призначений товар. Найбільшу цінність тор�

гова пропозиція створює, коли експліцитні цілі в ній по�

в'язані із імпліцитними.

ВИСНОВКИ
Отже, з наведеного вище, можна стверджувати, що

використання наукового підходу в маркетингу дозволяє

зрозуміти та обгрунтовано пояснити поведінку спожи�

вачів при купівлі певного товару. Також це дозволяє

створювати більш ефективні рекламні звернення, які

грунтуються саме на цілях споживачів. Також грунтую�

чи стратегії на значущих та диференціюючих споживачів

цілях можна спростити впровадження їх в практику.

Засновані на цілях стратегії містять у собі чіткі вказівки

щодо того, як їх практично реалізовувати, на відміну від

занадто невизначеної концепції емоцій. Оскільки стра�

тегія заснована на цілях, то виникає питання чи відпові�

дає реклама стратегії, а не чи подобається вона, на яке

дають можливість об'єктивно відповісти статистичні дані

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

Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату

в Україні залишається питанням стратегічної важли�

вості, від реалізації якого залежать соціально�еконо�

мічна динаміка, ефективність залучення в світовий поділ

праці, можливості модернізації на цій основі національ�

ної економіки. Залучення іноземного капіталу є одним

із вагомих інструментів "реанімації" економіки Украї�

ни.

Від ефективної інвестиційної політики залежать пер�

спективи структурної перебудови економіки, розвиток

пріоритетних секторів економіки, приватного бізнесу,

завоювання міжнародних ринків національним товаро�

виробником та ін. Вагоме місце у розв'язанні задачі сти�

мулювання інвестиційних процесів відводиться подат�

ковій системі країни. Питання, що стоїть перед Украї�

ною як потенційного реципієнта в глобалізаційному про�

сторі ринків інвестиційних потоків є вибір ефективних

інструментів податкового навантаження на бізнес з іно�
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Встановлено, що іноземних інвесторів у процесі прийняття інвестиційних рішень, у першу чергу,
цікавить не розвиток держави чи підвищення рівня населення, а рівень захисту їх прав та можливість
примноження інвестованого капіталу. З огляду на це, розглянуто результати оцінювання інвестицій�
ного клімату України на основі міжнародних рейтингів та індексів. Виявлено особливості формування
результатів рейтингів різними авторитетними агентствами та організаціями. Розкрито аспекти інтер�
претації оцінок, що їх виставляють рейтингові та інформаційні агентства. Конкретизовано місце Ук�
раїни у різних рейтингах, що містять у своїй основі показники соціального та економічного розвитку.
Висловлено припущення про необхідність розробки власного внутрішнього індексу оцінювання інве�
стиційного клімату України на основі міжнародних рейтингів та індексів, але із врахуванням специфі�
ки розвитку вітчизняної економіки.

It is found out that foreign investors in making investment decisions, especially not interested in
development of the state or improving standards, but they are interested in protection of their rights and
the possibility of augmenting the invested capital. With this in mind, we reviewed the results of the evaluation
of the investment climate in Ukraine based on international ratings and indices. The features of forming the
rating by agencies and various reputable organizations are demonstrated. The article reveals the aspects
of interpreting estimates, given in ratings and information agencies in their reports. Ukraine place in various
rankings that include indicators based on socio�economic development is concretized. We suggest the
need to develop its own internal evaluation index of Ukraine's investment climate based on international
ratings and indices, but taking into account the specifics of the domestic economy.
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земним капіталом. Адже інвестора, в першу чергу, ціка�

вить не розвиток держави чи підвищення рівня населен�

ня, а рівень захисту його прав та можливість примно�

ження інвестованого капіталу. Необхідним є визначен�

ня загроз та можливостей вітчизняного механізму опо�

даткування конкуренції з іншими податковими система�

ми світу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Трансформаційні процеси, які відбуваються в еко�

номіці України, не можуть бути реалізовані без залу�

чення іноземного капіталу. По�перше, іноземні інвес�

тиції дозволяють формувати динаміку та спрямованість

розвитку національної економіки. В умовах високого

рівня глобальної конкуренції процес залучення інозем�

ного капіталу спрямований на покращення структури

економіки держави, її інститутів та інституцій, підвищу�

ючи конкурентоспроможність національного виробни�
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ка та рівень життя населення. По�друге, інвестиції

відіграють важливу роль при формуванні фінансової

рівноваги економіки. Без залучення іноземних інвес�

тицій неможливо покрити дефіцит фінансових ресурсів

України. Станом на поточний 2015 рік Україна зобов'я�

зана виплатити майже 11 мільярдів доларів за зовнішн�

іми боргами, що перевищує 60 % від ВВП.

У даний час економіки багатьох країн характеризу�

ються наявністю великих державних зовнішніх і

внутрішніх боргів. Жодна держава не обходиться без

запозичення грошових ресурсів на фінансових ринках

шляхом проведення державних внутрішніх позик, які

виступають в якості ефективного інструменту подолан�

ня обмеженості податкових надходжень до бюджету та

ефективного проведення грошово�кредитної політики.

Однак інвестори, обираючи об'єкт для спрямування

фінансових ресурсів, бажають мати інформацію про

рівень його інвестиційної привабливості. Зробити вис�

новок щодо інвестиційної привабливості країни, у якій

перебуває інвестиційний об'єкт, можна на основі міжна�

родних рейтингів та індексів, відомості щодо яких є

доступними з таких джерел, як Звіт Конференції Орган�

ізації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку [1], Офіц�

ійний сайт Групи Всесвітнього банку [2], Податковий

індекс Європейської бізнес Асоціації [3], Офіційний сайт

міжнародної аудиторської компанії Ernst &

Young [4]. Серед фундаментальних дослід�

жень і публікацій, присвячених цьому питан�

ню, можна відмітити праці Акерлофа Дж. [5],

Спенса М. [6], Стігліца Д. [7]. У число вітчиз�

няних дослідників, що цікавляться проблема�

ми діагностики інвестиційної привабливості

країн, входять Марченко Н.А. [8], Николай�

чук О. [9], Онопрієнко О.Д. [10]. Проте особ�

ливості оцінювання інвестиційного клімату

України на основі міжнародних рейтингів та

індексів на разі ще не достатньо представ�

лені у фаховій науковій літературі.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою даного дослідження є оцінювання інвести�

ційного клімату в України на основі міжнародних рей�

тингів та індексів як важливого фактору для прийняття

управлінських рішень щодо інвестування фінансових ре�

сурсів у бізнес�структури нашої країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Економічні індекси і рейтинги інвестиційного кліма�

ту країн, на відміну від фондових і кредитних індексів,

визначаються як різноманітними рейтинговими й аналі�

тичними агентствами, так і міжнародними організація�

ми — ООН, Світовим Банком, Європейським банком ре�

конструкції та розвитку тощо.

Основними незалежними суб'єктами, що здатні про�

аналізувати ситуацію на світовому ринку інвестицій, є

рейтингові агентства. У таблиці 1 наведено найбільш

впливові з них та вказано прогноз для України.

Moody's є одним із найбільших світових рейтинго�

вих агентств. Це агентство оперує 32 рейтинговими сис�

темами. Компанія оцінює кредитний рейтинг позичаль�

ників за стандартизованою шкалою, та надає оцінки, що

відповідають 12 рівням, які використовуються для прий�

Рейтингове 
агентство Основний рейтинг (індекс) Прогноз для України

2011 2012 2013 2014 2015
Moody’s Суверенний рейтинг країни Вaa Baa Baa Ca Caa

Standard and 
Poor’s 

Довгостроковий рейтинг за 
зобов’язаннями в національній 
валюті 

В+ B CCC CC C 

Fitch Довгостроковий рейтинг дефолту 
емітента в національній валюті В B CCC CC C 

Japan Rating And 
Investment 
Information, Inc. 

Рейтинг за зобов’язаннями в 
національній валюті ВВ- BB- B+ CCC CC 

Таблиця 1. Результати оцінювання економічного
та соціального розвитку України рейтинговими

агентствами

Джерело: складено автором на основі інформації [8—10].

Інформаційне 
агентство Основний рейтинг (індекс) Місце України 

2011 2012 2013 2014 2015 
Euromoney 
(Великобританія) Рейтинг ризику країн 89 зі 186 90 91 92 94 

Newsweek (США) 
Рейтинг кращих країн 
(Newsweek’s The World's Best 
Countries) 

49 зі 100 64 67 72 74 

Журнал Forbes 
(США) 

Рейтинг країн з найбільш 
сприятливими умовами для 
бізнесу 
(Best Countries for Business) 

105 зі 134 112 114 115 120 

Economist 
(Великобританія) 

Рейтинг підприємницької 
привабливості 70 з 82 72 76 74 76 

Foreign Policy 
Journal (США) 

Індекс глобалізації 42 з 72 48 53 54 56 
Індекс недієздатних країн 
(Failed States Index) 110 зі 177 140 138 154 142 

Журнал 
International Living 
(США) 

Рейтинг країн за рівнем життя  
(Quality of Life Index) 73 зі 192 120 135 140 148 

Журнал Business 
Insider (США) Рейтинг країн з загрозою дефолту 6 з 18 10 8 12 8 

Журнал 
Institutional Investor 
(США) 

Оцінка кредитоспроможності 
країн 90 зі 178 121 126 130 135 

Таблиця 2. Результати оцінювання економічного та соціального розвитку України
інформаційними агентствами

Джерело: складено автором на основі інформації [8—10].
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няття інвестиційних та спекулятивних рішень. На сьо�

годні частка компанії у світовому ринку кредитних рей�

тингів становить близько 40%.

Інша впливова компанія, що займається аналітични�

ми дослідженнями фінансового ринку, Standard &

Poor's. Компанія відома також як автор і редактор аме�

риканського фондового індексу S&P 500 та австралійсь�

кого S&P 200. Довгострокові кредитні рейтинги

Standard & Poor's оцінюють здатність емітента дотри�

муватися своїх боргових зобов'язань. Рейтингові оцін�

ки позначаються літерами: від найвищої оцінки AAA

(виключно надійні емітенти) до оцінки D (емітенти, які

оголошують про дефолт). Окрім цього, компанія скла�

дає короткострокові кредитні рейтинги, а також рейтин�

ги корпоративного управління та рейтинги інформацій�

ної прозорості підприємств.

Окремої уваги потребує інформація про інвестицій�

ний клімат окремих країн, що надається інформаційни�

ми агентствами (табл. 2).

Одним із впливових рейтингів цієї групи є рейтинг

ризику країн, що складається двічі на рік журналом

Euromoney. Опубліковані ним результати представляють

перелік країн, розташованих залежно від величини інтег�

рального показника надійності. Сам показник знаходить�

ся в інтервалі від 0 до 100 і є сумою оцінок, отриманих

методом експертних оцінок або розрахунком за дев'ять�

ма показниками. Значення показника, що дорівнює 0,

означає найбільший ризик, відповідно оцінка 100 озна�

чає найменший рівень ризику. Числові значення перево�

дяться в десять літерних позначень: від ААА до N/R.

Оригінальна методика покладена в основу рейтин�

гу 100 кращих країн світу, що складається журналом

Newsweek. Група розроб�

ників поєднала дані, які вже

були підготовлені іншими

міжнародними організація�

ми, що випускають світові

рейтинги за різними напря�

мами. За методикою країни

світу оцінюються за п'ятьма

загальноприйнятими показ�

никами національного доб�

робуту, серед яких: освіта,

стан охорони здоров'я,

якість життя, динаміка еко�

номічного розвитку, політичне середовище.

Ще одним рейтингом, що належить до рейтингів, які

розробляються інформаційними агентствами, є рейтинг

країн із найбільш сприятливими умовами для бізнесу,

який складається журналом "Forbes" — одним із

найбільш популярних ділових видань у світі. Цей рей�

тинг оцінює умови ведення бізнесу в 134 країнах, кон�

центруючи увагу на таких факторах ділової активності,

як інновації, технологічний розвиток, податкова систе�

ма, захист майнових прав, корупція, рівень особистої

та економічної свободи, бюрократія та захист інвес�

торів. Не менш відомими є рейтинги, які складаються

науково�дослідницькими організаціями (табл. 3).

Одним з найбільш впливових рейтингів є індекс еко�

номічної свободи (Index of Economic Freedom), який роз�

раховується американським фондом "The Heritage

Foundation" та газетою "The Wall Street Journal".

У рейтингу інвестиційної привабливості країн світу

International Business Compass за 2015 рік, опубліковано�

му компанією BDO, Україна за рік піднялася на 20 позицій.

Україна в рейтингу розташовується на 89 місці і входить

до переліку країн, що показали найкраще зростання за

рік, нарівні з Білоруссю і Латвією. У 2014 році наша країна

займала 109 місце. Зазначені індекси формуються компа�

нією BDO спільно з Гамбургським інститутом світової еко�

номіки, і характеризують економічну і фінансову приваб�

ливість різних країн світу на підставі трьох основних по�

казників: економічних, політичних і соціокультурних умов.

Наступною групою рейтингів є такі, що складаються

міжнародними організаціями економічного та соціального

розвитку. У таблиці 4 наведено перелік таких організацій і

місце, яке посідає Україна, у відповідних рейтингах.

Організація Основний рейтинг (індекс) Місце України
2011 2012 2013 2014 2015

Інститут розвитку менеджменту 
(IMD) 

Рейтинг 
конкурентоспроможності 

57
 з 144 73 84 76 79 

Фонд «The Heritage Foundation» 
та газета «The Wall Street Journal» 

Рейтинг за індексом економічної 
свободи 

125 
зі 157 72 161 155 160 

Дослідний центр Brookings 
Institution 

Рейтинг слабкості держав, що 
розвиваються 

118
 зі 141 112 107 105 101 

Гамбургський інститут світової 
економіки та BDO 

Рейтинг інвестиційної 
привабливості країн світу 
International Business Compass 

145 з 174 134 112 109 87 

Таблиця 3. Результати оцінювання економічного та соціального
розвитку України науково6дослідницькими організаціями

Джерело: складено автором на основі інформації [11—13].

Організація Основний рейтинг (індекс) Місце України 
2011 2012 2013 2014 2015 

Світовий банк Рейтинг ведення бізнесу 149 зі 183 152 137 87 85 

Всесвітній економічний 
форум у Давосі 

Індекс конкурентоспроможності 
економічного зростання 87 зі 142 82  86 88 92 

Індекс залучення країн у 
міжнародну торгівлю 76 зі 121 71  68 67 67 

Програма розвитку 
людства ООН Індекс людського розвитку 75 зі 169 69  67 59 56 

Конференція ООН з 
торгівлі й розвитку 
ЮНКТАД 

Індекс торгівлі і розвитку 43 зі 123 37  35 37 37 

Аудиторська фірма 
PricewaterhouseCoopers 

Рейтинг країн за рівнем 
складності податкової системи 177 зі 178 177  176 173 173 

Центр антикорупційних 
досліджень Transparency 
International 

Індекс сприйняття корупції 152 зі 175 144 144 142 140 

Таблиця 4. Міжнародні організації, що оцінюють економічний та соціальний розвиток країн

Джерело: складено автором на основі інформації [8—10].
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Інформаційною базою для таких рейтингів є макро�

економічні показники та статистичні дані, а також у ряді

випадків показники, що розраховуються за спеціально

розробленими методиками, які узагальнюють найбільш

значущі показники та формують підсумкове значення,

що надає можливість порівняти дані щодо конкретної

країни з даними інших країн.

ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Дослідження проблеми оцінювання інвестиційного

клімату України на основі міжнародних рейтингів та

індексів дало змогу зробити наступні висновки.

Дані міжнародних агентств та рейтингів свідчать про

те, що для України притаманним є сприятливий інвестиц�

ійний клімат і наша країна може вважатись інвестиційно

привабливою, однак, при динамічному аналізі цього по�

казника виявляться тенденція до нестабільності його зна�

чення. Крім того, існує велика розбіжність у результатах

оцінювання рівня інвестиційної привабливості різними

агентствами, що викликає сумніви та нерозуміння у інве�

сторів при прийнятті ними інвестиційних рішень.

Отже, нині існує велика кількість джерел, що містять

інформацію про стан інвестиційного клімату у країнах

світу, у тому числі і в Україні. Однак, до кінця не вирі�

шеним є питання щодо правильної інтерпретації відо�

мостей, що містяться у цих рейтингах, та проблема роз�

робки власного внутрішнього індексу інвестиційного

клімату, який би містив дані міжнародних рейтингів та

індексів, та водночас розраховувався б із врахуванням

вітчизняних реалій ведення бізнесу та економічної си�

туації у державі.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Оскільки повністю позбутися ризиків неможливо,

перед банківською установою постає завдання управ�

ління ними. Балансування між прибутком та ризиком,

пошук їх оптимального співвідношення розглядається як

одне з найважливіших і найскладніших завдань, які сто�

ять перед керівництвом банку. Фінансові ризики займа�

ють ключову роль у структурі ризиків банку на сучасно�

му етапі розвитку банківської діяльності. І тому їх класи�

фікація та оцінка потребують детального дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням узагальнення та виділення категорій

фінансового та банківського ризику та їх класифіка�

цій присвячені праці таких вчених, як: Л.І. Бойківська,

Л.І. Донець, Г.О. Партин, Л. Примостка та інші. Розроб�

кою концепцій фінансового ризик�менеджменту займа�

ються В.В. Коваленко, О.В. Крухмаль, В.М. Кочетков,

Р.В. Михайлюк, Р.В. Пікус, А.С. Шолойко та інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення класифікаційних ознак

фінансових ризиків та їх характеристика, а також прак�

тична оцінка процесу фінансового ризик�менеджменту

в комерційному банку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У працях вчених�економістів прослідковуються два

основних підходи до визначення ризиків. Перший —
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теорія ризику — формується як окрема наука, що роз�

глядає ризик як загальносистемне явище. Другий підхід

пов'язаний з урахуванням фактора ризику в конкретних

економічних науках і в банківській справі зокрема.

Вчені по�різному трактують поняття ризику. Наприк�

лад, Л.І. Донець [5] визначає ризик як діяльність, що

пов'язана з подоланням невизначеності в ситуації не�

минучого вибору, в процесі якого є можливість кількісно

і якісно оцінити ймовірність досягнення передбаченого

результату, невдачі і відхилення від мети. І.Г. Брітченко

у [3] розглядає ризик як можливість настання неспри�

ятливої події, як економічну категорію, що виникає в

умовах невизначеності і призводить до ймовірності по�

несення підприємством збитків або недоодержання при�

бутку. Л.А. Останкова, Н.Ю. Шевченко у [7] стверджу�

ють, що ризик — імовірність події чи групи споріднених

випадкових подій, які спричинюють збитки об'єкту, який

володіє даним ризиком.

На наш погляд, існуючі визначення не повністю вра�

ховують ситуаційність, багатоваріантність та суб'єкт�

ивність самої природи ризику. Він є результатом окре�

мого, свідомого, але не завжди об'єктивного управлі�

нського рішення, яке приймається людиною.

Найбільш повне визначення дає В.В. Ковальов у [6],

де визначає ризик як рівень фінансової втрати, що ви�

ражається: а) у можливості не досягти поставленої мети;

б) у невизначеності прогнозованого результату; в) у суб'єк�

тивності оцінки прогнозованого результату.

Узагальнюючи існуючий понятійний апарат, автор

вважає за можливе уточнити визначення ризику. Отже,

ризик — це ситуація, що є наслідком або варіантом свідо�
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мо прийнятого управлінського рішення, яка може приве�

сти до матеріальних або інших втрат певного розміру.

Більшість авторів припускають, що існує безпосе�

редній зв'язок між ризиком та безпекою. Але природа

цього зв'язку, на наш погляд, ще недостатньо освітле�

на. З одного боку, збільшення ризикованості госпо�

дарської діяльності призводить до зниження рівня

фінансової безпеки об'єкта господарювання, з іншого

— надмірне уникання ризику провокує зниження діло�

вої активності, що також робить його уразливим на фоні

більш активних учасників конкурентного ринку. Отже,

фінансова безпека банку, банківської системи і країни

в цілому залежить не від кількості економічних ризиків,

а від правильної політики прийняття управлінських

рішень в змінних умовах сучасного ринку.

На нашу думку, найбільш вдалу класифікацію ри�

зиків надає Л. Примостка [10] при їх розподілі з погля�

ду джерел виникнення та можливостей управління. Так,

ризики поділяються на зовнішні та внутрішні. До

зовнішніх відносять: 1) макроекономічні; 2) політичні;

3) правові; 4) ризик країни; 5) інфляційний. До

внутрішніх належать: фінансові та функціональні.

На даний момент не існує єдиної моделі управління

ризиками для банків. Це зумовлено унікальністю кож�

ної банківської установи: переліком надаваних нею по�

слуг, особливостями оточення, складом ресурсів тощо.

Існує багато поглядів вчених щодо визначення по�

нятійного апарату банківського ризику.

Л.І. Бойківська, Г.О. Партин з погляду діяльності

банків на ринку фінансових послуг, під банківським ри�

зиком розуміють загрозу втрати банком частини своїх

ресурсів, недоотримання запланованих доходів, а та�

кож потенційну можливість отримати додатковий при�

буток у разі реалізації певних, прийнятних для банку,

фінансових ризиків [2; 8].

Л. Примостка у [10] вважає, що під банківським ри�

зиком слід розуміти: невизначеність, яка може вплину�

ти на здійснення певної банківської операції або в ціло�

му на діяльність банку як фінансового агента ринку;

можливість настання події, пов'язаної з можливими

фінансовими втратами чи іншими негативними наслідка�

ми для діяльності банківської установи.

З точки зору фінансової безпеки банківськими ризи�

ками не можна керувати автономно. Ефективність систе�

ми управління ризиками полягає в проведенні постійного

контролю за банківськими ризиками і ретельному аналізі

показників ризикованості та показників прибутковості.

Далі перейдемо до класифікації банківських ри�

зиків. Так, українські вчені також пропонують різні

підходи до класифікації ризиків. Зокрема, І.А. Бланк

пропонує здійснювати класифікацію ризиків у межах

таких критеріїв: за джерелом виникнення ризику (сис�

тематичний та несистематичний ризики); за видом (про�

центний, валютний, ціновий, кредитний, інвестиційний,

інноваційний, депозитний, інфляційний, податковий,

криміногенний ризики; ризики зниження фінансової

стійкості, неплатоспроможності та група інших видів

ризиків); залежно від характеру об'єкта (ризики окре�

мої фінансової операції, різних видів фінансової діяль�

ності та діяльності фінансової організації у цілому); за�

лежно від використання фінансових інструментів (інди�

відуальний та портфельний ризики); за комплексністю

(простий і складний ризики); залежно від фінансових

наслідків (ризики, які спричиняють економічні втрати,

характеризуються втраченою вигодою, супроводжують�

ся як понесенням економічних втрат, так і отриманням

додаткових доходів); за характером прояву в часі (по�

стійний та періодичний види ризику); залежно від рівня

вірогідності реалізації (ризики, що характеризуються

таким рівнем вірогідності виникнення: низький, ко�

ефіцієнт варіації 10 %; середній, коефіцієнт варіації

(10—25 %); високий, коефіцієнт варіації 25 %; ризики,

рівень вірогідності яких не може бути визначений); за�

лежно від величини фінансових втрат (допустимий, кри�

тичний та катастрофічний види ризиків); за можливістю

передбачення (прогнозований та непрогнозований ри�

зики); за можливістю страхування (ризик, що страхуєть�

ся та ризик, який не може бути застрахований) [1].

У працях О.Д. Вовчака та О.В. Пернарівського кла�

сифікація банківських ризиків передбачає виокремлен�

ня трьох груп ризиків: фінансові, функціональні та інші

відносно банку зовнішні ризики [4; 9].

Л.О. Примостка пропонує розподіляти всі ризики на

дві групи, використовуючи при цьому критерій сфери ви�

никнення ризиків: зовнішні ризики та внутрішні ризики.

Внутрішні ризики вона поділяє на фінансові (квантифіко�

вані) та функціональні (неквантифіковані), вказуючи на

можливість їх кількісного виміру. У свою чергу фінансові

ризики поділяються ще на дві підгрупи: цінові та нецінові

(за критерієм вартісної ознаки). Ціновими ризиками вче�

ний вважає ризики, які пов'язані з можливою зміною дох�

ідності чи вартості активів і зобов'язань банку внаслідок

зміни ринкових цін на фінансові та фізичні активи, що пе�

ребувають на балансі банку або обліковуються на поза�

балансових рахунках. Нецінові ризики визначаються мож�

ливими фінансовими втратами, які безпосередньо не по�

в'язані зі зміною ринкових цін активів. Це збитки внаслі�

док втрати активів, неповернення кредитів, банкрутства

партнерів або емітентів цінних паперів [10].

Під класифікацією ризиків слід розуміти розділен�

ня ризиків на окремі групи за певними ознаками для

досягнення поставленої мети. Вона створює можливості

для ефективного застосування відповідних методів,

прийомів управління ризиком. Існує безліч різних кла�

сифікацій банківських ризиків, які умовно можна об'єд�

нати у такі підходи [10].

Найбільш важливі на наш погляд критерії класифі�

кації банківських ризиків наведено у таблиці 1. пред�

ставлена класифікація банківських ризиків відображає

широкий набір критеріїв поділу та різноманітність їх

видів, розкриваючи різні сторони такого багатогранно�

го поняття, як "банківський ризик".

Розглянуті критерії класифікації банківських ри�

зиків допоможуть менеджменту банків визначити вид

ризику, на який наражається банк, встановивши основні

його властивості та ознаки та попередити в майбутньо�

му можливе коло загроз, що мають ознаки дестабілізу�

ючого характеру для діяльності банківської установи, а

також забезпечити здійснення об'єктивної оцінки та

вимірювання рівня ризику певної банківської операції.

Далі перейдемо до безпосередньої оцінки ризиків

та фінансового ризик�менеджменту конкретної банкі�

вської установи. Для прикладу візьмемо ПАТ "Восток".

Даний банк є універсальний та надає послуги як юри�
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дичним, так і фізичним особам. У банкові існує окремі

положення та процедури, щодо управління фінансови�

ми ризиками. Нижче зазначені основні положення

фінансового ризик�менеджменту:

1. Управління ризиками Банку здійснюється стосов�

но фінансових ризиків, операційних та юридичних ри�

зиків. Фінансові ризики складаються з ринкового ри�

зику (який включає валютний ризик, ризик процентної

ставки та інший ціновий ризик), кредитного ризику та

ризику ліквідності. Основними цілями управління фінан�

совими ризиками є визначення лімітів ризику й нагляд

за тим, щоб ці ліміти не перевищувалися.

2. Банк здійснює комплексне управління ризиками та

їх оцінку згідно з політикою Банку, яка щороку перегля�

дається та затверджується Правлінням. Управління опе�

раційними та юридичними ризиками має на меті забезпе�

чення належного функціонування внутрішніх процедур та

політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.

3. Функції управління ризиками виконує Спостереж�

на рада, Правління, Комітет з управління активами та

пасивами (КУАП), Кредитний комітет (операції з юри�

дичними та фізичними особами та операції на міжбан�

ківському ринку) та Тарифний комітет [11].

Банківська установа визначає кредитний ризик як

ризик того, що одна зі сторін операції з фінансовим

інструментом спричинить фінансові збитки іншій стороні

внаслідок невиконання зобов'язання за договором.

Кредитний ризик виникає в результаті кредитних та

інших операцій Банку з контрагентами, внаслідок яких

виникають фінансові активи [11].

Що ж стосується валютного ризику, то керівництво

банку о визначає ліміти ризиків по валютах та загальний

прийнятний рівень ризику за позиціями "овернайт" та

протягом дня (контроль здійснюється щоденно). Керів�

ництво контролює валютні позиції Банку відповідно до

положень НБУ та внутрішньої політики Банку [11].

У поданій нижче таблиці наведено концентрацію

валютного ризику ПАТ "Восток" станом на кінець звітно�

го періоду (табл. 2).

Згідно із зазначеною в таблиці інформацією банк

вдало здійснює управління валютним ризиком, бо чис�

та балансова позиція з позитивним знаком, що означає

на вдалий фінансовий ризик�менеджмент.

Також здійснюється ризик�менеджмент ризику

ліквідності Банку. Так, Банк має доступ до диверсифікова�

ної бази фінансування та залучає кошти, використовуючи

широкий діапазон інструментів, у тому числі депозити та

внески акціонерів в капітал, що підвищує рівень гнучкості

фінансування, обмежує залежність від одного джерела

фінансування та знижує вартість фінансування в цілому. Ке�

рівництво прагне підтримувати рівновагу між безперебійні�

стю та гнучкістю фінансування завдяки використанню зо�

бов'язань з діапазоном строків погашення. Депозити

клієнтів та банків, як правило, є короткостроковими, та їх

більша частина погашається на вимогу. Короткостроковий

характер цих депозитів підвищує ризик ліквідності Банку,

тому Банк управляє цим ризиком, активно застосовуючи

конкурентоспроможні тарифи та систематично проводячи

моніторинг ринкових тенденцій [11].

Ризики ліквідності для банків регулюються норма�

тивами НБУ. Так, для досліджуваного банку показники

приймали наступні значення:

— норматив миттєвої ліквідності (Н4), який розра�

ховується як відношення високоліквідних активів до

зобов'язань, що погашаються на вимогу. Станом на 31

грудня 2014 року цей норматив складав 34,04% (у 2013

році — 45,14%) при встановленому НБУ значенні нор�

мативу не менше 20% (у 2013 році — 20%);

— норматив поточної ліквідності (Н5), який розра�

ховується як відношення ліквідних активів до зобов'я�

зань зі строком погашення, який не перевищує 31 ка�

лендарний день. Станом на 31 грудня 2014 року цей

норматив складав 71,60% (у 2013 році — 84,49%) при

встановленому НБУ значенні нормативу не менше 40%

(у 2013 році — 40%);

— норматив довгострокової ліквідності (Н6), який

розраховується як відношення ліквідних активів до зо�

бов'язань зі строком погашення до одного року. Ста�

Таблиця 1. Критерії класифікації та види банківських ризиків

Джерело: розроблено автором на основі [10; 1; 4; 9].

Критерій 
класифікації Види ризику Характеристика 

Сфера 
виникнення 

Зовнішні Спричинені дією зовнішніх факторів таких, як політична 
ситуація в країні, соціально-економічне становище держави тощо 

Внутрішні 
Формуються під впливом дії внутрішніх факторів, зумовлених 
самим банком у процесі здійснення ним операцій з клієнтами, 
формуванням грошових потоків тощо 

Залежно від 
категорії ризику 

Фінансові Пов’язані з непередбаченими змінами в обсягах діяльності, 
рентабельності та вартості банку, структурі активів й пасивів 

Функціональні 
Мають відношення до діяльності банку в цілому, а також 
виникають при продажу окремих банківських продуктів чи 
наданні фінансових послуг 

Інші щодо банку 
зовнішні ризики 

Мають нефінансовий характер наслідків для банку, але чинники, 
що зумовили виникнення ризиків, пов’язані з зовнішніми 
факторами їх прояву 

Залежно від 
специфіки 
діяльності банку 

Універсальні Коло ризиків є достатньо широким, що зумовлено значною 
кількістю видів банківських операцій, які впроваджуються 

Спеціалізовані Кількість ризиків є звужена через обмеження у здійсненні певних 
видів банківських операцій 

Джерела 
виникнення 

Системний Пов’язаний з загальним станом економіки країни, банківської 
системи та залежить від макроекономічного середовища 

Несистемний Є індивідуальним та пов’язаним із станом контрагентів банку 

Характер 
виникнення 

Чистий Постійно супроводжує діяльність банку і не залежать від його 
мотивів 

Спекулятивний Даний вид ризику має свідомий характер виникнення та 
переслідує корисливу мету зі сторони суб’єкта ризику 
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ном на 31 грудня 2014 року цей норматив

складав 96,03% (у 2013 році — 101,42%)

при встановленому НБУ значенні нормати�

ву не менше 60% (у 2013 році — 60%) [11].

У цілому суб'єкт господарювання вдало

реалізовує всі етапи ризик�менеджменту і

приймає рішення. А одним із етапів прийнят�

тя рішення, як зазначає Шолойко А.С., є

оцінка ризику. Науковцем визначено, що ме�

тодологічна база для оцінки ризиків і прий�

няття рішень відносно методів, які для цьо�

го використовуються є спільною [12].

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дало змогу зробити наступні

узагальнення: 1. Ризик — це ситуація, що є наслідком або

варіантом свідомо прийнятого управлінського рішення, яка

може привести до матеріальних або інших втрат певного

розміру. 2. Існує багато класифікацій банківських ризиків

та всі вони вірні в залежності від специфіки діяльності, яку

здійснює банк. 3. Успішність діяльності банку залежить

від прийнятої концепції управління ризиками. 4. Дослід�

жуваний банк ПАТ "Восток" вдало здійснює процес уп�

равління ризиками, бо на підприємстві існує чітка система

фінансового ризик�менеджменту, спрямована на контроль

та впровадження основних етапів ризик менеджменту. Так,

вдало здійснюється управління ризиком ліквідності, кре�

дитним та валютним ризиками.
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На 31 грудня 2014 року 
Монетарні 
фінансові 
активи, 
грн. 

Монетарні 
фінансові 

зобов’язання, 
грн. 

Похідні 
фінансові 

інструменти, 
грн. 

Чиста 
балансова 
позиція, 
грн. 

Українські гривні 1 897 169 1 498 564  398 605 
Долари США 2 226 647 2 333 391 76 666 (30 078)
Євро 176 285 107 166 (76 698) (7 579) 
Інші 40 394 39 675  719
Всього 4 340 495 3 978 796 -32 361 667 

Таблиця 2. Концентрація валютного ризику
ПАТ "ВОСТОК" на кінець 2014 року

Джерело: складено автором на основі [11].
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После восстановления государственной независи�

мости Азербайджанская Республика избрала путь ры�

ночной экономики, и с 1995 года были заложены осно�

вы нового этапа экономического развития, в том числе

постепенно стали укрепляться положительные критерии

в социально�экономическом развитии. Исследования

показывают, что произошли коренные социально�эко�

номические изменения во всех отраслях экономики,

земля и имущество были переданы в частную собствен�

ность, во всех сферах начали формироваться новые

производственно�экономические отношения, в целях

развития предпринимательства осуществлялись после�

довательные и системные широкомасштабные меры.

В настоящее время региональное развитие состав�

ляет основной приоритет внутренней экономической

политики государства. Естественно, что без развития

отдельных регионов, без полного и эффективного при�

влечения имеющихся природно�экономических ресур�

сов в хозяйственный оборот не возможно достичь

устойчивого, динамичного и долгосрочного развития

национальной экономики в целом. В этом аспекте важ�

ное значение имеет проведение соответствующих мер

в направлении регионального развития, выявление по�

тенциальных возможностей регионов и разработка

научно обоснованных предложений и рекомендаций по

реализации этих возможностей [1].

С другой стороны, без надежного продовольствен�

ного обеспечения населения невозможно достигнуть

нужного развития. Другими словами, в случае не обес�
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печения нормального питания людей снижается продук�

тивность их деятельности, увеличивается социальная

напряженность в обществе, что превращается в фактор,

препятствующий развитию. В этом смысле такие воп�

росы, как продовольственное обеспечение, продоволь�

ственная безопасность и продовольственные ресурсы

имеют особенную актуальность. В тоже время, продо�

вольственное обеспечение также, как и продоволь�

ственная безопасность, находят свое решение именно

на основе привлечения в оборот продовольственных

ресурсов. Поэтому очень важное значение имеет иссле�

дование формирования ресурсных источников, процес�

са производства и переработки отдельных продоволь�

ственных продуктов и т. д., а также разработка предло�

жений и рекомендаций по увеличению продовольствен�

ных ресурсов, росту количественных и качественных

показателей продовольственных продуктов, более эф�

фективному использованию ресурсов.

Несмотря на создание благоприятных условий для

ускоренного развития предпринимательства в Азербай�

джане, развития частного сектора, в целом реализуе�

мая экономическая стратегия, используя активные воз�

можности, пока не превратилась в реальную гарантию

роста доходов предпринимателей. С другой стороны,

основная причина различий экономического и произ�

водственного состояния в регионах, заключается в сы�

рье направленном производстве на территориях, в не�

которых случаях в производстве сырья при небольшой

внутренней потребности, невозможности его полной
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переработки, слабом развитии рыночной инфраструк�

туры на местах.

В экономике Азербайджана наиболее высоким

удельным весом обладает Апшеронский район, прибли�

зительно 76,5 %. Интересно, что основные отрасли эко�

номики (кроме сельского хозяйства) сосредоточены в

центре, являющимся широким социально�инфраструк�

турных узлом. Многие проблемы, имеющиеся в регио�

нах, замедляют развитие экономических отраслей от�

дельных районов, не эффективно используются ресур�

сы, и все это оказывает отрицательное влияние на бла�

госостояние населения. Было бы целесообразным ис�

следование имеющихся ресурсов в регионах Азербай�

джана, резких различий в экономическом развитии и

специфических особенностях регионов, особенностей

и тенденций развития предпринимательства в регионах,

выработка предложений и рекомендаций по обеспече�

нию сбалансированности в экономическом развитии

регионов и приданию динамизма этому развитию. По�

этому при проведении исследований связанных с раз�

витием предпринимательства в регионах необходимо

учитывать природно�климатические особенности реги�

онов, особенности их экономического развития, совре�

менное состояние трудового, финансового и др. эко�

номического потенциала, в том числе и другие факто�

ры. Развитие регионов должно оцениваться глобальным

подходом с учетом реальности.

Необходимо учитывать, что здесь основной целью

должно быть эффективное использование ресурсов,

улучшение удовлетворения потребностей и выдвижение

их на первый план, увеличение доходов предпринима�

телей. В этом аспекте в соответствии Указом Президен�

та Азербайджанской Республики от 2 февраля 2004

года об утверждении "Государственной Программы со�

циально�экономического развития регионов в 2004—

2008 годах", с целью ускорения развития предприни�

мательства в регионах большое значение имеет эффек�

тивное использование имеющихся ресурсов и меры по

устойчивому развитию экономики. Наряду со всем этим,

надо учесть, что одним из основных условий является

стремление предпринимателя увеличивать производ�

ство и получать прибыль, производить продукцию как

на экспорт, так и для внутреннего потребления. При

этом обращать внимание на качество и конкурентос�

пособность продукции. Поэтому не должно быть внеш�

него вмешательства в деятельность производителя, спо�

собного удовлетворять, спрос и созданы условия для

доведения продукции местного производства до кон�

курентоспособного уровня. Постепенно должен быть

сформирован такой климат, который бы обусловил со�

здание экономического механизма для эффективной

деятельности предпринимателя и увеличения объема

прибыли при росте объема производства. В тоже вре�

мя известно, что одно из основных направлений созда�

ния продовольственного обилия в стране связано с раз�

витием внешне�экономических связей. Поэтому исполь�

зуя внутренние ресурсы для обеспечения продоволь�

ственного обилия, необходимо усиление конкуренции

и повышение уровня конкурентоспособности продукции

[1].

После приобретения независимости, в Азербайд�

жанской Республике, выбравшей путь рыночной эконо�

мики в будущем развитии, особое внимание уделяется

развитию частного сектора, совершенствованию поли�

тической и социально�экономической системы по раз�

витию предпринимательства. В этом аспекте создают�

ся благоприятные условия для развития предпринима�

тельской деятельности, в том числе государство, уде�

ляя, особое внимание и заботу этой сфере постоянно

осуществляет, меры по совершенствованию государ�

ственно�предпринимательских отношений. Обращая,

внимание на структуру хозяйственных форм отдельных

регионов становится, ясно, что ведущую позицию за�

нимают личные и семейные сельские хозяйства. Наблю�

дается ускоренное развитие и коллективных хозяйств.

Это, в свою очередь, способствует созданию новых ра�

бочих мест, улучшению материального благосостояния

населения регионов, росту занятости и снижению уров�

ня бедности.

Исследования, проведенные в регионах показыва�

ют, что без привлечения необходимых средств и но�

вых технологий не возможно обеспечить эффективное

развитие предпринимательской деятельности. Инвес�

торы, не удовлетворенные социально�экономическим

положением регионах, в основном создают рабочие

места и занимаются бизнесом только в городах и ок�

рестных территориях. Поэтому для заинтересованно�

сти инвесторов в издании новых производственных, пе�

рерабатывающих и обслуживающих отраслей в сель�

ских местах, должна быть повышение забота государ�

ства о улучшении производственной и социальной ин�

фраструктуры сел. Наряду с этим, выделение льгот�

ных кредитов, субсидий и компенсации предпринима�

телям в сельских местах, считается основными факто�

рами, обуславливающих региональное предпринима�

тельство [2].

Отметим что, с проведением реформ в Азербайд�

жане, в том числе в отдельных регионах, (например,

Шеки�Закатала), были приватизированы хозяйства,

предприятия и организации, что способствовало созда�

нию современных хозяйственный форм и расширению

их независимых управленческих функций. В результа�

те за последние годы были достигнуты серьезные успе�

хи как в развитии регионального предпринимательства,

так и в региональном развитии в целом.

Как было отмечено, из�за кого, что каждый эконо�

мический район или регион обладает различным эко�

номическим потенциалом, природными и трудовыми

ресурсами, различны также проблемы и перспективы

регионального предпринимательства. Однако наряду с

этим различиями, исследования развития регионально�

го предпринимательства в Азербайджане позволяют

прийти к следующим выводом:

— кооперативные, коллективные государственные,

сельскохозяйственные формы предпринимательства, в

том числе в форме индивидуальных сельских хозяйств,

малых предприятий и физических лиц, по регионам раз�

личаются;

— развитие сельского хозяйства регулируются за�

коном о предпринимательской деятельности в регионах,

нормативно�правовыми актами, сельскохозяйственны�

ми прогнозами, определением нормы налогов и льгот,

целевыми программами развития отрасли, лицензиро�

ванием, выделением кредитов, расширением лизинго�
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вого обслуживания, дотациями из бюджета средства�

ми. Если эти работы будут продолжаться с учетом по�

тенциальных возможностей и особенностей каждого

региона, то есть путем дифференциации, то можно до�

биться более высокой эффективности;

— показатели производства и животноводства по

регионам, в том числе по районам, входящих в эконо�

мический район значительно отличаются. Такое резкое

проявление различия связано с разным уровнем исполь�

зования имеющихся ресурсов. С целью снижения рез�

ких различий в экономическом развитии, устранения

негативных тенденций и обеспечения, таким образом

сбалансированного развития, должно быть проведено

полное научно�обоснованное исследование критериев

развития каждого района, осуществлены необходимые

изменения в механизме экономического развития, в том

числе разработан и выполнен новый комплекс мер по

специально�экономическому развитию и экономическо�

му сбалансированию.

В последнее время в Азербайджанской Республи�

ке проводится последовательная политика по повыше�

нию эффективности исследования местных ресурсов и

обеспечению сбалансированного и устойчивого разви�

тия регионов. В результате принятых в стране указов,

распоряжений и других нормативных документов, в том

числе осуществленных правительством целенаправлен�

ных мер были решены многие проблемы, препятствую�

щие развитию предпринимательства, социально�эконо�

мическому развитию регионов и устойчивости этого

развития была принята в качестве одного из приорите�

тов. Однако, несмотря на положительные тенденции

достигнутые в развитии предпринимательства, пока еще

нет или слишком мало предпринимательских субъектов,

выдерживающих конкуренции, полностью удовлетворя�

ющих имеющийся спрос, производящих экспортно�ори�

ентированную продукцию.

Наряду с многочисленными техническими, психоло�

гическими организационными, экономическими факто�

рами, влияющих на развитие регионального предпри�

нимательства в Азербайджане, на объем эффектив�

ность производства в регионах, значительное влияние

оказывает также социальные факторы, финансовое

состояние сельского населения, уровень развития ин�

фраструктуры сфер и т. д.

В тоже время исследования доказывают, что в со�

временных условиях обеспечение устойчивого развития

регионального предпринимательства во многом зави�

сит от приезда и проживания молодежи в регионах, се�

лах [3]. Исследования показывают, что максимум до 30

% выпускников сельских школ желают оставаться, ра�

ботать и строить свою жизнь в селе. Основной причи�

ной этого, как было отмечено выше, является слабое

развитие инфраструктуры, не соответствие жилищных

условий современным требованиям и самое главное

недостаточность, слабость информационного обеспе�

чения в регионах.

Осуществляемые социальных реформ в регионах и

проведение эффективного комплекса мер по удовлет�

ворению основных жизненных потребностей местного

населения возможно только при государственной под�

держке и взаимосвязанной деятельностью органов ис�

полнительной власти [4].

В этом аспекте важное значение имеет разработка

и выполнение "Государственной Программы социаль�

но�экономического развития регионов Азербайджанс�

кой Республики в 2009—2013 годах". В целом для ус�

тойчивого развития регионов Азербайджанской Рес�

публики ближайшей перспективе необходима реализа�

ция следующих мер на государственном уровне:

— развитие регионального предпринимательства,

обеспечение эффективной занятости в регионах, сни�

жение бедности, повышение роли не нефтяного секто�

ра в этом процессе, с учетом специфических особенно�

стей регионов и имеющегося потенциала обеспечение

развития перерабатывающих предприятия, учитывая

региональные специфические особенности обоснова�

ние организационно� правовых форм предприниматель�

ства, с целью ускорения развития предпринимательства

в сельском хозяйстве, расширение агросервисного об�

служивания и организация этих успехов в каждом круп�

ном селе, для развития регионального предпринима�

тельства осуществлять инвестиционные вложения в ре�

гионы, в том числе на приобретение сельскохозяйствен�

ных технологий, разработка и выполнение инвести�

ционных программ с учетом региональных специфичес�

ких особенностей и наличия соответствующего потен�

циала, охват всех регионов и сел информационно�кон�

сультативными услугами, разработка и выполнение про�

ектов, связанных с развитием региональной инфра�

структуры, в том числе решение других имеющихся про�

блем в региональном развитии. Наряду со всем этим,

одним из необходимых условий сбалансированного и

устойчивого развития регионов, заключается в опреде�

лении преимущественных отраслей региона и приори�

тетов развития региона в соответствии с этими преиму�

ществами.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
У випадку, коли у контексті системних властивос�

тей природного середовища оцінюється рівень відхи�

лення стану природних комплексів від норми, говорять

про оцінку екологічної ситуації на певній території. Як

правило, рівень відхилення інтегрального стану природ�

них комплексів добре корелює з відхиленням від нор�

ми окремих санітарно�гігієнічних показників — рівня

шуму, забруднення повітря тощо. Незважаючи на від�

мінності цих підходів, суб'єктом оцінки, центральною її

ланкою майже завжди виступає людина, інтегрована у

соціуми різного рангу — від локальних до регіонально�

го.
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IMPLEMENTATION OF STATE AND PUBLIC MEASURES IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL
SAFETY

Визначено основні заходи з реалізації державних та громадських інтересів у сфері забезпечення еко�
логічної безпеки. Першим з них виділено створення інформаційно�методичного базису для регіонально�
го кадастру природних ресурсів. Запропоновано розробити й затвердити технічний проект регіонально�
го кадастру природних ресурсів, створити просторово розподілений банк даних природних ресурсів, що
інтегрує відомчі геоінформаційні бази даних на основі єдиної системи кодування, електронних карт і да�
них дистанційного зондування; запустити в експлуатацію інформаційні системи кадастрів окремих видів
природних ресурсів.

Доведено необхідність підвищення ефективності системи екологічного моніторингу. Запропоновано
розробити й затвердити положення про систему регіонального екологічного моніторингу, організувати
міжвідомчий центр регіонального екологічного моніторингу, створити в регіонах мережі станцій фоново�
го екологічного моніторингу для збирання базової інформаційної основи для інтеграції зі світовими ме�
режами спостереження й обгрунтування регіональних нормативів оцінки стану навколишнього середо�
вища.

Запропоновано підвищити внутрішньо системну ефективність і рівень інформаційної взаємодії
міністерств і відомств, що здійснюють збір, обробку медико�екологічної інформації й приймають уп�
равлінські рішення в області гігієни навколишнього середовища на основі наступних заходів, що не вима�
гають значних фінансових вкладень.

The main activities related to the state and public interests in the field of environmental protection. The first of
these highlighted the creation of information and methodological basis for a regional inventory of natural
resources. An elaborate and approve a draft regional technical inventory of natural resources to create a spatially
distributed database of natural resources, integrating geo departmental information database based on a
common coding system, electronic maps and remote sensing data; run operation information systems
inventories of certain types of natural resources.

The necessity of improving the efficiency of environmental monitoring. An elaborate and approve regulations
on the system of regional environmental monitoring center to organize inter regional environmental monitoring
to create a regional network of environmental monitoring stations of the background to collect basic information
basis for integration with global networks of observation and study of regional standards of environmental
assessment.

An internally to increase system efficiency and level of information exchange ministries and agencies engaged
in the collection, processing medical and environmental information and make managerial decisions in the field
of environmental health on the basis of these measures do not require significant financial investments.

Ключові слова: заходи, державні та громадські інтереси, сфера забезпечення екологічної безпеки.

Key words: Measures state and public interests, the scope of environmental safety.

Існуюча система обліку й оцінки впливу факторів

навколишнього середовища на здоров'я населення, у

цілому, має статистичний характер, тобто виводяться

усереднені для окремих адміністративних одиниць (на�

селених пунктів) і значних відрізків часу показники еко�

логічного стану природних середовищ із середньоста�

тистичною захворюваністю й смертністю. У цьому ви�

падку оцінка виробляється після того, як смерть або

захворювання відбулися, і дані статистично узагальнені.

РЕЗУЛЬТАТИ
У розвинутих країнах, сьогодні здійснюється перехід

до концепції "оцінки ризику" впливу навколишнього се�
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редовища на стан здоров'я людини. Необхідність оцінки

ризику при вивченні складних відносин здоров'я людини

й навколишнього середовища диктується одним з най�

важливіших принципів ефективного функціонування

будь�якої системи управління: перш, ніж розробляти

стратегію дій, необхідно точно встановити, які проблеми

повинні бути вирішені, а також ступінь невідкладності

рішення кожної з них, з метою якнайкращого викорис�

тання для їхнього рішення наявних ресурсів.

Оцінка здійснюється відповідно до визнаної у світі

методології, що передбачає виконання наступних етапів

досліджень:

а) ідентифікація небезпеки (шкідливості): які фак�

тори, на яких рівнях і шляхах впливу, з яких середовищ

можуть викликати несприятливі наслідки для здоров'я,

наскільки правдоподібний і підтверджений зв'язок між

фактором і захворюванням;

б) оцінка експозиції, тобто характеристика джерел

забруднення, маршрутів руху забруднюючих речовин

від джерела до людини, шляхи й точки впливу, рівні ек�

спозиції тощо;

в) установлення залежності "доза�відповідь": вияв�

лення зв'язку між станом здоров'я й рівнем експозиції;

г) характеристика ризику: аналіз всіх отриманих

даних, розрахунків ризиків для популяції і її окремих

підгруп, порівняння ризиків із припустимими рівнями,

порівняльна оцінка й ранжирування різних ризиків за їх

медико�біологічною і соціальною значимістю.

Саме на останньому етапі встановлюються пріори�

тети й ті ризики, які повинні бути попереджені або зни�

жені до прийнятного.

Після завершення оцінки ризику всі отримані дані й

рекомендації передаються органам, відповідальним за

управління ризиками, які з урахуванням економічних,

політичних, соціальних й інших мотивів розробляють ме�

тоди запобігання або зниження ризику, установлюють

у разі необхідності динамічний контроль над рівнями ри�

зиків, експозицій і станом здоров'я населення.

Незважаючи на прийняті законодавчі акти й дер�

жавні програми, спрямовані на поліпшення санітарно�

епідемічного стану населення, правова й економічна

база для вирішення питань поліпшення середовища пе�

ребування людини, профілактики захворюваності насе�

лення залишається ще недостатньою.

Аналіз санітарно�епідеміологічної ситуації, демо�

графічних показників і стану здоров'я населення в Ук�

раїні показує, що потрібне втручання в усі сфери життє�

діяльності суспільства як на державному, так і на регіо�

нальному рівнях. Подальше збереження існуючих тен�

денцій може привести до виникнення в окремих регіонах

та у цілому в Україні надзвичайних ситуацій техногенно�

екологічного й медико�демографічного характеру.

Аналіз існуючого стану справ функціонування сис�

теми управління природоохоронною діяльністю показав,

що вона занадто централізована за відомчими ознака�

ми. Це приводить до зниження ефективності системи уп�

равління на регіональному рівні й не дає можливості по�

вністю враховувати регіональні інтереси в створенні еко�

логічно безпечного навколишнього середовища.

З урахуванням цього, основними завданнями роз�

витку державної системи управління природоохорон�

ною діяльністю на регіональному рівні є:

а) розвиток і зміцнення організаційної структури й

нормативно�правового забезпечення спеціально впов�

новажених органів державного й регіонального управ�

ління в області охорони навколишнього середовища й

використання природних ресурсів;

б) принципова зміна інформаційного базису (систе�

ми збору, зберігання, обробки й надання споживачеві

екологічної інформації) регіональної екологічної по�

літики як у сфері забезпечення органів управління, так і

в області інформаційного забезпечення населення на

основі використання сучасних інформаційних технологій;

в) забезпечення демократизації прийняття важли�

вих для суспільства екологічних рішень на основі більш

ефективної участі населення й суспільних екологічних

організацій у цих питаннях;

г) принципове підвищення ефективності екологічної про�

паганди й утворення, спрямоване на усвідомлення суспільством

і його окремими інститутами екологічних ідеалів і вимог.

Доцільно також зосередити увагу на розвитку інфор�

маційного базису регіональної екологічної політики, який

полягає в різкому підвищенні якості, рівня й обсягу інфор�

мації, використовуваної органами влади для прийняття

управлінських рішень, а також у підвищенні рівня, сис�

темності й оперативності інформування населення з пи�

тань екології й використання природних ресурсів.

Аналіз структури інформаційно�методичного забез�

печення природокористування показує, що екологічний

моніторинг — лише один з елементів блоку збору да�

них про стан навколишнього середовища й природних

ресурсів. На рівні регіону необхідно створювати інтег�

ровану інформаційно�аналітичну інформаційну систему

органів управління, що включає:

а) систему екологічного моніторингу (як відомчого,

так і міжвідомчого);

б) комплекс інформаційних систем кадастрів окре�

мих видів природних ресурсів, що інтегруються в регіо�

нальний кадастр природних ресурсів;

в) систему екологічної безпеки, що дозволяє про�

гнозувати й попереджати прояв надзвичайних ситуацій

техногенно�екологічного характеру.

Інтеграція перерахованих вище типів екологічних інфор�

маційних систем має здійснюватися на основі регіональної

геоінформаційної системи, електронних карт різного фор�

мату й масштабу, даних дистанційного зондування Землі.

Чинним законодавством України затверджено 7

видів Державних кадастрів — лісових, земельних, вод�

них, містобудівних, мінеральних ресурсів, тваринного

світу й об'єктів природно�заповідного фонду [1]. Між

ними існують значні відмінності в ступені інформати�

зації, а також за рівнем організаційно�технічного й нор�

мативно�методичного забезпечення.

Значна частина даних відомчих інформаційних сис�

тем також може бути екологічно інтерпретована. За

характером збору екологічно значимої інформації ви�

діляються такі види відомчих інформаційних систем:

а) ресурсно�средовищні (стан, використання різних при�

родно�ресурсних об'єктів та фактори, що впливають на них);

б) санітарно�гігієнічні (санітарно�епідеміологічна

ситуація, особливо небезпечні інфекції як фактори впли�

ву на здоров'я населення);

в) соціально�економічні, організаційним ядром яких

є регіональні підрозділи Держкомстату України (еколо�
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го�економічні аспекти використання природних ресурсів

і діяльності продуктивних сил).

Виходячи з вищевказаного, основними заходами з

розробки інформаційно�методичного базису системи

управління екологічною безпекою мають бути:

1. По�перше, створення інформаційно�методично�

го базису для регіонального кадастру природних ре�

сурсів. З цією метою необхідно:

а) розробити й затвердити технічний проект регіо�

нального кадастру природних ресурсів (основний зміст,

вартість і етапи створення інформаційної системи);

б) затвердити регламент функціонування інформац�

ійної системи регіонального кадастру природних ресурсів;

в) створити просторово розподілений банк даних

природних ресурсів, що інтегрує відомчі геоінформаційні

бази даних на основі єдиної системи кодування, елект�

ронних карт і даних дистанційного зондування;

г) запустити в експлуатацію інформаційні системи

кадастрів окремих видів природних ресурсів (рослин�

ності, тваринного світу, об'єктів природно�заповідного

фонду, підземних вод, лікувальних і гідромінеральних

ресурсів тощо) як елементів регіонального кадастру

природних ресурсів;

ґ) розробити типовий технічний проект кадастру зе�

лених насаджень для населеного пункту (з розробкою

програмно�технічного комплексу);

д) запустити в експлуатацію інформаційні системи

кадастру зелених насаджень у населених пунктах.

2. По�друге, підвищити ефективність системи еко�

логічного моніторингу. Для цього необхідно:

а) розробити й затвердити положення про систему

регіонального екологічного моніторингу;

б) організувати міжвідомчий центр регіонального

екологічного моніторингу, що інтегрує всі види даних про

біологічну розмаїтість і чинників, що впливають на ньо�

го, у формі колективних геоінформаційних баз даних;

в) розробити й затвердити "Положення про регіо�

нальний Літопис природи", що інтегрує всі види спосте�

режень за територіями й об'єктами природно�заповід�

ного фонду;

г) створити в регіонах мережі станцій фонового еко�

логічного моніторингу для збирання базової інформа�

ційної основи для інтеграції зі світовими мережами спо�

стереження й обгрунтування регіональних нормативів

оцінки стану навколишнього середовища).

3. По�третє, підвищити внутрішньосистемну ефек�

тивність і рівень інформаційної взаємодії міністерств і

відомств, що здійснюють збір, обробку медико�екологіч�

ної інформації й приймають управлінські рішення в області

гігієни навколишнього середовища на основі наступних

заходів, що не вимагають значних фінансових вкладень.

У якості одного з центральних завдань також повин�

но розглядатися забезпечення реальної участі громадсь�

кості в реалізації регіональної екологічної політики.

Найбільш активні громадяни об'єднуються в еко�

логічні громадські організації (ЕГО), тобто такі гро�

мадські організації, у яких екологічна діяльність є, при�

наймні, однією із пріоритетних.

Чорнобильська катастрофа в 1986 році й перебу�

дова в СРСР сприяли виникненню й розвитку сучасного

суспільного екологічного руху. У той же час, треба

відзначити, що цей рух має витоки в діяльності дружин

охорони природи (ДОП), що діяли у СРСР із 60—70�х

років минулого століття.

Основні екологічні напрями роботи ЕГО — це збере�

ження природи, її біорізноманіття, запобігання за�

брудненню навколишнього середовища, охорона водних

джерел і морського узбережжя, захист екологічних прав

громадян. Серед методів найбільш широко використо�

вується екологічна освіта, дослідження, експертні оцінки.

Деякі організації виконують практичні заходи щодо

поліпшення стану природного середовища. Менше чис�

ло організацій використовує вплив на органи влади (ло�

біювання) і бере участь у підготовці й прийнятті рішень,

ще менше — застосовує юридичні методи. Поки досить

рідко застосовуються акції протестів, що відрізняють�

ся своєю радикальністю.

Багато в чому поява таких груп — результат дії при�

ватних підприємців, що прагнуть використати гро�

мадські ділянки або об'єкти в приватних комерційних

цілях, і наслідок відсутності належного управління й

контролю над використанням громадських земель із

боку місцевої влади. Виникнення місцевих екологічних

груп є показником росту суспільної екологічної свідо�

мості й підвищення громадянської активності.

До тенденцій у розвитку екологічного суспільного

руху в Україні можна віднести перехід до роботи на про�

фесійній основі, просування екологічних ідей у суспіль�

ну свідомість, прагнення координації дій ЕГО, побудо�

ви коаліцій і мереж, а також включення в українські й

міжнародні мережі й організації, прагнення до посилен�

ня впливу на формування екологічної політики в регіоні,

до фінансової й організаційної незалежності.

Екологічні організації "третього сектора" спочатку

виникали як суспільні, тобто їхні члени діяли винятково

на громадських засадах. Однак складність екологічних

проблем і необхідність високого освітнього й організа�

ційного рівня для їхнього вирішення вимагає постійної

професійної роботи. Це веде до того, що громадські

організації стають неурядовими або недержавними,

тобто, залишаючись незалежними від держави, перехо�

дять до роботи на професійній основі.

Серед джерел фінансування таких організацій необ�

хідно вказати гранти закордонних і українських фондів,

підтримку місцевих донорів, включаючи комерційні

фірми, політичні партії, іноді органи місцевої влади.

Серед основних проблем екологічного "третього"

сектора в Україні треба відзначити фінансову не�

стабільність, недостатність організаційного потенціалу

незалежних ЕГО, їх незначний вплив на прийняття

рішень, недостатнє використання юридичних методів.

До проблем, безумовно, треба віднести й той факт,

що місцеві влади й органи, відповідальні за збережен�

ня навколишнього середовища, практично не підтриму�

ють і не розглядають ЕГО як довгострокових партнерів,

прагнучи залучати їх лише у випадках, коли необхідний

"голос громадськості" на підтримку влади.

Владою не враховується значний потенціал ЕГО як

ефективного партнера в запобіганні появи екологічних

проблем, у розробці планів і програм розвитку, залу�

ченні населення у діяльність зі збереження природного

середовища, залучення фінансування міжнародних

фінансових інститутів на грантовій і кредитній основі для

підтримки збалансованого розвитку. Певною мірою це
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пов'язано із тривалою орієнтацією на давно застарілий

"природо�підкорювальний" принцип і "закритість" у

прийнятті рішень, що зумовлює неефективність управ�

лінських рішень і додаткові витрати бюджетних коштів

на усунення наслідків реалізації цих рішень.

У той же час українське законодавство декларує за�

безпечення екологічних прав і участь громадськості в

прийнятті екологічно значимих рішень (Конституція Ук�

раїни, ст. 50, екологічні закони — Закон України "Про

охорону навколишнього природного середовища", ст.

9, 10, 11, 21, Водний Кодекс України, ст. 11 тощо). Окрім

того, гарантії участі громадськості у вирішенні будь�яких

питань закріплені в Законі "Про місцеве самоврядуван�

ня в Україні" (ст. 7, 8, 9, 13) і в Законі "Про всеукраїнсь�

кий і місцевий референдум".

Дієвим документом, спеціально спрямованим на за�

безпечення екологічних прав громадян, є "Конвенція про

доступ до інформації, участі громадськості в прийнятті

рішень і доступі до правосуддя з питань, які стосуються

навколишнього середовища" [2] (Орхуська Конвенція),

ратифікована парламентом України 06.07.1999 р.

Однак з нормативних документів, що забезпечують

практичну реалізацію Конвенції, сьогодні в Україні прий�

нято лише два внутрішньовідомчих положення: "Про по�

рядок надання екологічної інформації" і "Про участь гро�

мадськості в прийнятті рішень у сфері охорони навколиш�

нього середовища" (обидва прийняті Міністерством еко�

логії й природних ресурсів України в 2003 році).

Відсутність необхідних відомчих і місцевих норма�

тивних актів, що визначають обов'язкові процедури

практичного забезпечення екологічних прав громадян,

є сьогодні одним з головних перешкод на шляху вико�

нання Україною Орхуської конвенції й обмежує прий�

няття соціально й екологічно обгрунтованих рішень. З

урахуванням викладеного вище, завдання забезпечен�

ня реальної участі громадськості в реалізації регіональ�

ної екологічної політики доцільно сформулювати як

забезпечення участі громадськості в реалізації регіо�

нальної екологічної політики шляхом практичного ви�

конання положень Орхуської конвенції, ратифікованою

Україною, і норм чинного українського законодавства.

ВИСНОВКИ
За таких обставин вирішення поставлених завдань має

відбуватися на принципах, що базуються на міжнародних

документах по права людини, які підтримані або ратифі�

ковані Україною, а їх реалізація гарантує дотримання еко�

логічних прав як частини прав людини в цілому:

1. Забезпечення прав людини є основним зобов'я�

занням держави (Конституція України, ст. 3).

2. Рівність прав (тобто недискримінація) незалежно

від громадянства, національності, місця проживання.

3. Більш вільний доступ до інформації й активна гро�

мадська підтримка допомагає державним органам у

виконанні їхніх функцій, а участь громадян підвищує

якість прийнятих рішень і прискорює їхню реалізацію.

4. Надання допомоги громадськості для реалізації

прав, що передбачає створення державою відкритих і

зрозумілих процедур і умов надання практичної допо�

моги для реалізації прав.

5. Інформація в інтересах суспільства. Інформація,

що перебуває в розпорядженні державних органів, —

це інформація, передана їм від імені громадськості.

Відповідно, ця інформація є власністю громадськості,

тобто народу. Принцип передбачає, що держава має

задовольняти інформаційні потреби громадськості.

6. Активне інформування громадськості, починаю�

чи із процесу первинного розгляду питання (державні

органи не тільки надають інформацію на запит гро�

мадськості, а також активно поширюють інформацію,

починаючи з ранніх стадій розгляду питання).

7. Якість надаваної інформації зумовлює якість

прийнятих рішень (державні органи мають інформацію,

що адекватно відбиває стан навколишнього середови�

ща, регулярно надходить і постійно оновлюється).

8. Існуючі норми є прийнятим нормативно�правовим

мінімумом. Уже існуючі в Орхуській конвенції й украї�

нському законодавстві норми не є обмеженням на про�

ведення в окремих регіонах заходів, що передбачають

більш широкий доступ до інформації й більш активну

участь громадськості.

9. Необхідність практичного забезпечення доступу

кожного громадянина до правосуддя у сфері захисту

екологічних прав (прозорість процедури розгляду й чин�

них механізмів інформаційної, консультаційної, фінан�

сової допомоги й системи забезпечення рішень).

Таким чином, може бути правомірним припущення

про те, що дотримання означених вище вихідних пра�

вил, тобто принципів може сприяти:

1) організації ефективної взаємодії органів держав�

ного управління й контролю з ЕГО як найбільш актив�

ною частиною громадськості;

2) розвитку й підвищенню якості екологічної про�

паганди, надання їй системного характеру для забезпе�

чення більш активної позиції широких верств населен�

ня і їхньої участі у вирішенні екологічних проблем;

3) розвитку систем збору, аналізу й надання інфор�

мації про стан навколишнього середовища, якість про�

дуктів, стан здоров'я населення;

4) розширенню й підвищенню якості виконання своїх

функціональних обов'язків депутатами різних рівнів,

представниками державних виконавчих і контролюючих

органів, судів у сфері збереження навколишнього сере�

довища й забезпечення екологічних прав громадян.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Еколого�економічний аналіз, будучи особливою

складовою аналітичного забезпечення економіко�еко�

логічною безпеки промислового підприємства, повинен

мати методичне забезпечення, яке б дозволило от�

римати якісну аналітичну інформацію про пріоритетні

об'єкти управління. При чому аналітична інформація моє
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бути сформована як для управління окремим промис�

ловим підприємством, так і галуззю в цілому, що доз�

волить оцінити рівень економіко�екологічної безпеки

промислового сектор економіки країни. Для формуван�

ня якісної інформаційно�аналітичної екологічної політи�

ки в промисловому секторі є потреба в розробці мето�

дик оцінки ефективності системи поводження з відхо�
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дами та еколого�економічних наслідків надзвичайних

ситуацій, що є вкрай важливими, зважаючи на неста�

більну соціальну ситуацію на сході України.

Досліджуючи сучасний стан методичного забезпе�

чення еколого�економічного аналізу, варто зазначити

про відсутність дієвих методик щодо окреслених

об'єктів. Так, операції поводження з відходами дослід�

жуються аналітиками лише в контексті аналізу собівар�

тості продукції, виробництва, та матеріальних ресурсів.

Питання економічного аналізу еколого�економічних

наслідків надзвичайних ситуацій взагалі не вивчені та

не використовуються на практиці. Зазначене актуалізує

розробку методик еколого�економічного аналізу за та�

кими об'єктами екологічної політики держави в секторі

промисловості, які мають бути реалізовані в системі

нормативно�правового забезпечення діяльності промис�

лових підприємств як методичні рекомендації для відпо�

відних органів державної влади.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Аналізуючи сучасні підходи до зазначених об'єктів

еколого�економічного аналізу в працях вчених (О.А. Зо�

ріна [1], І.Д. Лазаришина [2], О.В. Олійник [3]), було ви�

явлено ряд показників еколого�економічного характе�

ру, які дозволяють сформувати певний спектр аналітич�

ної інформації. Проте сформована інформація на ос�

нові таких показників має фрагментарний характер та

не завжди відповідає запитам користувачів. Крім того,

показники, які характеризують особливості управління

операціями поводження з відходами та еколого�еконо�

мічними наслідками надзвичайних ситуацій завжди роз�

глядаються лише при аналізі більш узагальнених

об'єктів управління господарською діяльністю промис�

лових підприємств. Представлені в наукових працях по�

казники еколого�економічного аналізу не дають мож�

ливості говорити про цілісну методику, адже відсутні

напрямки формування інформаційного забезпечення

проведення зазначених розрахунків та механізм їх ви�

користання при прийнятті управлінських рішень щодо

економіко�екологічної безпеки промислових підпри�

ємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням дослідження є розробка методичних

положень еколого�економічного аналізу як складової

інформаційного простору сталого розвитку промисло�

вих підприємств, що є пріоритетним напрямом розвит�

ку державної екологічної політики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження питання показників еколого�еконо�

мічного аналізу, які дозволяють оцінити рівень економі�

ко�екологічної безпеки промислових підприємств, є до�

сить різноманітними. Проте не завжди така система

показників дозволить визначити екологічну та економ�

ічну результативність системи управління пріоритетни�

ми об'єктами економіко�екологічної безпеки промисло�

вого підприємства. Зважаючи на це, є потреба в обгрун�

туванні методик еколого�економічного аналізу операцій

поводження з відходами та еколого�економічних

наслідків надзвичайних ситуацій. Розглянемо особли�

вості формування комплексу показників за кожним із

зазначених об'єктів та визначимо напрями формування

інформаційного забезпечення та представлення резуль�

татів аналітичних процедур.

Еколого�економічний аналіз операцій поводження

з відходами. Відходи та операції поводження з ними є

складним об'єктом економічного аналізу, зокрема, та

управління загалом, адже визначає взаємозв'язок під�

приємства із навколишнім природним середовищем.

Крім того, операції поводження з відходами є інтегро�

ваним об'єктом, який охоплює сукупність бізнес�про�

цесів та видів діяльності підприємств.

Еколого�економічний аналіз операцій поводження

з відходами має надати інформацію про альтернативні

напрями подальшого функціонування виробничих про�

цесів та системи поводження з відходами з метою підви�

щення раціональності використання природних ре�

сурсів, ефективності переробки відходів, зменшення

обсягів утворення відходів й, відповідно, забруднення

навколишнього середовища. Відповідно до цього, ана�

літик повинен оцінити виробничі процеси на ефек�

тивність операцій поводження з відходами як на етапах

їх утворення, так і на етапах переробки:

— Стан системи виробництва готової промислової

продукції на предмет утворення зворотних та незворот�

них відходів. Зокрема, потрібно проаналізувати обсяги

утворення відходів за окремими видами продукції, пе�

реділами та калькуляційними ділянками. В цілому, це

дозволить побудувати багатофакторні моделі та визна�

чити резерви зниження обсягів відходів за окремими

складовими виробничих процесів на промисловому

підприємстві. Фактично, мова йде про відходовит�

ратність окремого виду продукції, переділу та кальку�

ляційної ділянки. Є потреба також оцінити відходовит�

ратність окремого виду матеріальних ресурсів, які відпу�

щенні на виробництво того чи іншого виду готової про�

мислової продукції. Зазначимо, що розрахунок показ�

ників відходовитратності варто розраховувати як у вар�

тісних вимірниках (вартість утворених відходів та со�

бівартість продукції, переділу чи калькуляційної ділян�

ки), так і кількісних вимірниках (обсяг утворених

відходів та обсяг готової продукції, обсяг напівфабри�

катів за переділами та калькуляційними ділянками).

Аналітик повинен оцінити відходовитратність як зворот�

них, так і незворотних відходів. При аналізі відходови�

тратності у вартісному вираженні для зворотних відходів

використовуються їх вартість відповідно до методів

оцінки, які враховують напрями їх подальшого викори�

стання, а для незворотних відходів пропонуємо вико�

ристовувати вартість всіх витрат, які пов'язані з їх збе�

ріганням, захороненням або утилізацією. При аналізі в

кількісному вираженні утворених зворотних та незво�

ротних відходів таких питань не виникає. Зазначена гру�

па показників аналізу утворення відходів виробництва

повинна бути проаналізована в динаміці, адже розра�

ховані показники на дату балансу не дадуть можливості

оцінити ефективність виробничих процесів на операцій

поводження з відходами за окремий звітний період. За�

значимо, що показник відходовитратності повинен йти

на зменшення, тобто чим менший показник відходови�

тратності готової промислової продукції, переділу або

калькуляційної ділянки, тим краще для підприємства, а
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отже, це свідчить про менший вплив на навколишнє при�

родне середовище та вищий рівень економіко�еколо�

гічної безпеки підприємства.

— Стан системи виробництва готової промислової

продукції та предмет використання вторинних ресурсів.

У даному напрямі аналітичні процедури застосовують�

ся для оцінки частки вторинної продукції в складі мате�

ріальної складової собівартості готової продукції. Фак�

тично даний показники є складовою матеріаломісткості

готової промислової продукції. Проте в якості аналізо�

ваного показника береться обсяг вторинної продукції,

тобто продукції утвореної в результаті переробки

відходів — відходомісткість. Аналітик повинен здійсни�

ти аналіз за такими напрямами: по�перше, вторинних

ресурсів, утворених у результаті переробки відходів

власними силами; по�друге, вторинних ресурсів, утво�

рених у результаті переробки відходів з використанням

послуг сторонніх осіб (підприємств�утилізаторів/пере�

робників відходів); по�третє, вторинних ресурсів, які є

відходами, що не потребують переробки і можуть бути

використані в основному та/або допоміжному вироб�

ництвах. Такий аналіз повинен бути здійснений як в ціло�

му за собівартістю продукції, так і за окремими пере�

ділами та калькуляційними ділянками виробничого про�

цесу на промисловому підприємстві. При використанні

зазначених аналітичних процедур, аналітик повинен

визначитися з вартісними складовими, зокрема до вар�

тості вторинних ресурсів мають бути включені вартість

відходів утворених в результаті виробництва та витра�

ти, пов'язані із переробкою як власними силами, так і з

використанням послуг сторонніх осіб (підприємств�ути�

лізаторів/переробників відходів). Зазначимо, що дані

показники показують ефективність операцій поводжен�

ня з відходами, а отже, чим більший показник, тим кра�

ще для підприємства. Проте існує одна умова: при змен�

шенні відходовіддачі може бути зменшення відходомі�

сткості продукції в частині вторинних ресурсів, адже

зменшуються обсяги їх переробки. Тому дані показни�

ки варто аналізувати в комплексі, й, відповідно, аналі�

тик повинен будувати факторні моделі щодо збільшен�

ня або зменшення таких показників, що дозволить оці�

нити резерви в одному випадку зменшення, а в іншому

збільшення показника.

— Стан системи виробництва готової промислової

продукції та предмет відходозаміщення. Для оцінки сис�

теми поводження з відходами аналітик повинен оцінити

можливість та напрями заміщення матеріальних ресурсів

вторинними ресурсами, які утворенні в результаті перероб�

ки утворених на промисловому підприємстві відходів.

Відходозаміщення пропонуємо визначати шляхом визна�

чення частки вторинних ресурсів у складі окремого виду

матеріальних ресурсів. Це дасть визначити, яка частка і�

го ресурсу собівартості продукції замінена вторинним ре�

сурсом утвореним у результаті переробки власних

відходів. Даний показник характеризує позитивну тенден�

цію щодо поводження з відходами, а тому, чим він вищий,

тим краще для підприємства. Проте є потреба врахування

показника відходовитратності. Крім того, розрахунок по�

винен бути здійснений як у вартісному виражені, так і в

кількісному. Це дозволить оцінити заміщення по обсягах і

вартості. Зазначенні показники пропонуємо використову�

вати як для аналізу собівартості продукції окремого виду.

— Стан системи виробництва готової промислової

продукції та предмет результативності відходозаміщен�

ня. Даний напрям еколого�економічного аналізу пови�

нен показати, який економічний результат дасть для

підприємства заміщення матеріальних ресурсів вторин�

ними ресурсами, утвореними в результаті переробки.

Така оцінка може бути здійснена шляхом порівняльної

оцінки вартості матеріальних ресурсів з аналогами їх

вторинних ресурсів за умови, що таке заміщення не

впливає на якість готової промислової продукції. Відпо�

відного роду розрахунки варто проводити як за собівар�

тістю продукції в цілому, так і за кожним переділом чи

калькуляційною ділянкою, що дозволить визначити ре�

зерви збільшення економічної вигоди від використання

вторинних ресурсів на промисловому підприємстві. По�

казники такого роду є позитивними для підприємства, а

отж, мають прямувати в бік збільшення.

Зазначені напрями аналітичної оцінки виробничих

процесів на предмет ефективності операцій поводжен�

ня з відходами дозволяють оцінити як економічну, так і

екологічну результативність господарської діяльності.

Для можливості проведення зазначених напрямів еко�

лого�економічного аналізу є потреба формалізації по�

казників та визначення напрямів інформаційного забез�

печення їх розрахунку. Адже проаналізована наукова

та навчальна література, нормативно�правові акти та

аналіз стану економічного аналізу на підприємствах не

дає відповіді на зазначені запитання. Саме тому пропо�

нуємо наступну методичну модель еколого�економічно�

го аналізу виробництва продукції на предмет ефектив�

ності операцій поводження з відходами (табл. 1).

Запропонована модель дозволяє формувати фраг�

мент аналітичного забезпечення управління еколого�

економічною безпекою в частині операцій поводження

з відходами. Особливістю моделі є те, що її положення

оцінюють систему виробництва промислової продукції

на предмет екологічної складової, а саме утворення

відходів та їх повторного використання в якості вторин�

них ресурсів. Всі зазначені показники та їх розрахунки

виведені автором, виходячи з особливостей функціону�

вання промислових підприємств та із застосуванням

математичного апарату. Особливістю показників відхо�

довитратності, відходомісткості, відходозаміщення та

економічної результативності відходозаміщення є те,

що всі вони є взаємопов'язаними та повинні розрахову�

ватися в комплексі.

Адже не можливо оцінити ефективність операцій

поводження з відходами, використавши лише один по�

казник без порівняння його з іншим. Крім того, досить

важливим є розрахунок як у вартісному вираженні, так

і у кількісному. Так, зокрема показники відходовитрат�

ності та відходомісткості, вираженні у вартісному вира�

женні, повинні відповідати значенням зазначених показ�

ників, які виражені в кількісному вираженні. Це ж сто�

сується й відходозаміщення за умови, що вторинні ре�

сурси мають ідентичну якість та використовуються в та�

ких самих обсягах, що і первинні матеріальні ресурси з

розрахунку на одиницю готової продукції.

Економічну результативність повторного викорис�

тання відходів в якості воринних ресурсів пропонуємо

оцінювати шляхом розрахунку відповідного показника.

Так, шляхом різниці між матеріальними витратими за
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певним виробництва та добутком матеріаль�

них витрат і коефіцієнт відходозаміщення

аналітик оцінює ступінь зменшення матері�

альних витрат за рахунок використання

відходів в якості вторинних ресурсів. Для виз�

начення порядку розрахунків запропонова�

них показників, пропонуємо наступний ме�

ханізм формування їх складових:

— Відходовитратність за зворотними

відходами. Для розрахунку даного показни�

ка аналітик використовує дані про вартість

зворотних відходів за звітний період та со�

бівартість готової продукції, виготовленої за

звітний період. Вартість зворотних відходів

залежить від напрямів їх подальшого викори�

стання. Крім того, аналітик повинен визначи�

ти, яка вартість відходів отримана від конк�

ретного виду готової промислової продукції.

При розрахунку показника в кількісному

вимірі аналітик повинен визначити, чи не пе�

ревищує обсяг утворених відходів нормати�

ви, встановлених за конкретним видом гото�

вої промислової продукції.

— Відходовитратність за незворотними

відходами є специфічним показником, адже

дозволяє визначити кількість відходів, утво�

рених у результаті виробництва одиниці про�

дукції. Для розрахунку даного показника ана�

літик визначає обсяг утворених відходів у ре�

зультаті виробництва конкретного виду гото�

вої промислової продукції, а після розрахо�

вує показник відходовитратності. При розра�

хунку у вартісному вираженні в якості вар�

тості відходів береться сума витрат, пов'яза�

них зі зберіганням, утилізацією та захоронен�

ням незворотних відходів.

— Відходомісткість. Даний показник роз�

раховується лише для зворотних відходів,

адже незворотні відходи повторно на

підприємстві не використовуються. Для виз�

начення показника відходомісткості аналітик

може використовувати декілька підходів, зок�

рема: по�перше, в якості вартості вторинних

ресурсів аналітик бере суму витрат, пов'яза�

них з переробкою відходів та вартості

відходів, утворених на підприємстві; по�дру�

ге, до вартості вторинних ресурсів вклю�

чається лише вартість утворених відходів;

по�третє, до вартості вторинних ресурсів

включається лише вартість переробки за умо�

ви, що вартість утворених відходів не була

виключена із собівартості готової промисло�

вої продукції, з виробництвом якої вони по�

в'язані. Щодо розрахунку в кількісному ви�

раженні таких особливостей не буде. Проте

показники не завжди буть порівнювані, адже

питання оцінки відходів є специфічним та ба�

гатоваріантним процесом на промислових

підприємствах.

— Ресурсозаміщення. Даний показник

призначений для оцінки ефективності та ре�

зультативності використання вторинних ре�

Таблиця 1. Модель еколого6економічного аналізу
процесу виробництва в частинні поводження з відходами

Напрями еколого-економічного аналізу 
Утворення відходів Повторне 

використання 
Ресурсозаміщення Економічна 

результативність 
1 2 3 4 

Групи показників 
Коефіцієнт   

відходовитратності 
(k вв) 

Коефіцієнт  
відходомісткості 

(k вм) 

Коефіцієнт  
відходозаміщення 

(k вз) 

Економія в 
результаті 

відходозаміщення 
(Е евз) 

Відображає обсяг 
утворених відходів в 
результаті виробництва 
готової продукції на  
1 грн. 

Відображає обсяг 
повторно 
використаних 
відходів для 
виробництва 
готової продукції 
на 1 грн. 

Відображає частину 
матеріального 
ресурсу і-го виду, 
який заміщається 
повторним 
використання 
відходів  

Відображає ступінь 
зміни вартості 
матеріальних 
витрат в результаті 
заміщення і-го 
ресурсу відходами  

Зворотні відходи 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Е евз = МВ - МВі Х  k вз 

Незворотні відходи 

 
 

 

Не розраховується, адже незворотні відходи не 
використовуються повторно на підприємстві 

ЗВ – зворотні відходи, 
утворені за період; ГП – 
готова продукція, 
виготовлена за період 

ВР – вторинні 
ресурси, вартість, 
яких складається із 
суми утворених 
відходів та витрат 
на переробку  

ВРі – вартість і-го 
виду вторинних 
ресурсів, яка 
заміщала вартість і-
го виду 
матеріального 
ресурсу (МРі) 

МВ – матеріальні 
витрати в цілому  

Напрями розрахунку 
- за видами продукції; 
- за переділами (в якості показника собівартості 
береться собівартість напівфабрикату 
переділу);  
- за калькуляційними ділянками 

- за видами 
продукції 

- за видами 
матеріальних 
ресурсів;  
- за видами 
продукції; 
- за переділами 

Фактори для побудови факторних моделей
- при аналізі за окремим видом продукції 
враховуються: відходи, утворені за 
окремим переділом та / або 
калькуляційною ділянкою, види зворотних 
та незворотних відходів; 
- при аналізі за окремим переділом 
враховуються: відходи, утворені за 
окремими видами калькуляційних ділянок, 
видами напівфабрикатів, які є результатом 
переділу та види зворотних і незворотних 
відходів 

Факторами 
виступають вторинні 
ресурси, які 
заміщають відповідні 
види матеріальних 
ресурсів 
використовуються на 
окремих переділах чи 
калькуляційних 
ділянках виробничого 
процесу 

Факторами можуть 
виступати вторинні 
ресурси, утворені в 
результаті переробки 
власними силами або з 
використанням послуг 
сторонніх осіб 
(підприємств-
утилізаторів / 
переробників відходів) 

Інформаційне забезпечення 
Внутрішні звіти 
складені на основі 
аналітичного обліку 
за субрахунками до 
рахунку 20 
«Виробничі запаси» 
(дебетові обороти) 
та рахунку 23 
«Виробництво» 
(кредитові обороти з 
рахунком 26 
«Готова продукція») 

Внутрішні звіти 
складені на основі 
аналітичного обліку 
за субрахунками до 
рахунку 20 
«Виробничі запаси» 
(кредитові обороти) 
та рахунку 23 
«Виробництво» 
(дебетові обороти за 
звітний період) 

Внутрішні звіти 
складені на основі 
аналітичного обліку за 
субрахунками до 
рахунку 20 
«Виробничі запаси» 
(кредитові обороти 
аналітичних рахунків 
за вторинними 
ресурсами та 
матеріальними 
ресурсами з рахунком 
23 «Виробництво») 

Внутрішні звіти, 
складені на основі 
аналітичного обліку за 
субрахунками до 
рахунку 23 
«Виробництво» 
(дебетові обороти з 
рахунком 20 
«Виробничі запаси» в 
частині первинних 
матеріальних ресурсів) 

Напрями управлінських рішень 
Управлінський 
вплив, направлений 
на зменшення 
коефіцієнту 
відходовіддачі, що 
може бути здійснено 
шляхом 
удосконалення 
виробничих 
процесів на 
підприємстві, що 
дозволить зменшити 
обсяги утворених 
відходів  

Управлінський вплив направлений на 
збільшення показників відходомісткості та 
відходозаміщення, що може бути реалізовано 
шляхом удосконалення системи переробки 
відходів та їх повторного використання на 
підприємстві 

Управлінський вплив 
має бути направлений 
на удосконалення 
переробки відходів для 
зниження собівартості 
переробки й 
відповідно вторинних 
ресурсів, які будуть 
використовуватися в 
основному 
виробництві  
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сурсів, утворених у результаті переробки власних

відходів. Так, при розрахунку даного показника аналі�

тик оцінює у скільки використання вторинних ресурсів

дозволяють знизити вартість матеріальних витрат у

складі собівартості готової промислової продукції при

вартісному вираженні та на скільки дозволяють еконо�

мити витрачання матеріального ресурсу у кількісному

вираженні. Розрахунок показника може здійснюватися

за різними напрямами, що залежить від знаменника

показника, тобто первинного матеріального ресурсу.

Так, в якості показника первинного матеріального ре�

сурсу може бути використана: по�перше, вартість ре�

сурсів, яка могла бути за умови відсутності вторинного

ресурсу; по�друге, при розрахунку у кількісному вира�

женні є потреба оцінки економії первинного матеріаль�

ного ресурсу, тобто використовується показник обсягу

вторинного матеріального ресурсу, який потрібен для

виготовлення певного обсягу готової промислової про�

дукції. В свою чергу, для розрахунку коефіцієнта ре�

зультативності відходозаміщення, потребує викорис�

тання лише показник відходозаміщення, який розрахо�

ваний у вартісному вираженні.

Є потреба в формуванні аналітичної інформації про

переробку відходів, утилізацію та захоронення, зок�

рема необхідно оцінювати ефективність процесу пере�

робки, утилізації та захоронення відходів як власними

силами, так і з використанням послуг сторонніх осіб.

Такий аналіз повинен бути направлений на вивчення со�

бівартості переробки (утилізації, захоронення)

відходів за всіма бізнес�процесами, які її супроводжу�

ють. У таблиці 2 представлено напрями еколого�еко�

номічного аналізу собівартості переробки відходів ус�

іма способами.

Використання визначеної системи показників та по�

рядку їх застосування в системі еколого�економічного

аналізу операцій поводження з відходами дозволить ви�

явити резерви зменшення собівартості переробки, ути�

лізації та захоронення відходів. У цілому, такий мето�

дичний підхід є основою оцінки еколого�економічної

ефективності від операцій поводження з відходами. Еко�

логічна складова такого ефекту полягає у зменшенні

впливу на навколишнє середовище через раціональне

використання ресурсів (використання відходів в якості

вторинних ресурсів), а також зменшення їх утворення

та впливу на навколишнє середовище.

Вагоме значення має економічна складова ефекту,

адже гармонізація таких складових дозволить привес�

ти господарську діяльність у відповідність з положен�

нями сталого розвитку. Якщо екологічну результа�

тивність та ефективність у числовому виразі сформува�

ти неможливо (лише в частині зменшення обсягів

відходів або їх повторного використання), то економіч�

на ефективність операцій поводження з відходами по�

винна бути виражена у вартісному вимірнику.

Зазначимо, що в економічному аналізі розглядають�

ся такі поняття, як ефект та ефективність. Одне та інше

поняття можна використати для системи поводження з

відходами промислових підприємств. Показник ефек�

тивності є відносним показником, а ефект в свою чергу

абсолютним. Показником ефекту є коефіцієнт резуль�

тативності відходозаміщення, адже він показує еконо�

мію первинних економічних ресурсів через використан�

ня вторинних ресурсів, утворених у результаті перероб�

ки відходів.

В економічному аналізі показником, який дозволяє

оцінити ефективність господарської діяльності є рента�

бельність. "Рентабельність — це відносний показник

ефективності діяльності суб'єктів господарювання, який

відображає відношення отриманого ефекту (прибутку)

з наявними або використаними ресурсами. Показники

рентабельності характеризують здатність понесених

витрат (використаних ресурсів) окупитися, що є осно�

вою подальшої діяльності підприємства. Показники рен�

табельності більш повно, ніж прибуток, відображають

результати діяльності підприємства; вони використову�

ються як інструменти інвестиційної, цінової політики

тощо" [376, с. 29]. Виходячи з того, що операції повод�

ження з відходами пов'язані з утворенням вторинних

ресурсів, а також з використанням первинних ресурсів,

рентабельність є цілком логічним показником ефектив�

ності системи поводження з відходами.

Розглядаючи рентабельність як відношення отрима�

ного результату до витрачених ресурсів, виникає питан�

ня визначення такого результату й, відповідно, ресурсів.

Зважаючи на те, що система поводження з відходами є

складною та багатоаспектною, рентабельність також

може мати різних механізм розрахунку. Зокрема, про�

понуємо розраховувати рентабельність всієї системи

поводження з відходами — загальна рентабельність

системи поводження з відходами та рентабельність опе�

рацій зі зворотними відходами — рентабельність сис�

теми поводження зі зворотними відходами. Операції

пов'язані з незворотними відходами будуть включенні

в показник загальної рентабельності. Рентабельність

операцій із зворотними відходами варто розраховува�

ти в розрізі напрямів їх подальшого використання (пе�

реробка, повторне використання без переробки, реа�

лізація) (табл. 3).

Оцінка ефективності системи поводження з відхо�

дами на промислових підприємствах є складовою еко�

лого�економічного аналізу, яка дозволяє визначити ре�

зультативність цілого комплексу операцій та сформу�

вати ряд заходів щодо підвищення рівня економіко�еко�

логічної безпеки. Зазначені показники рентабельності

системи поводження з відходами враховують цілий ком�

плекс показників результативності та понесених витрат.

В цілому, запропонована система показників рентабель�

ності системи поводження з відходами має наступну ха�

рактеристику:

— Загальна рентабельність системи поводження з

відходами розраховується як відношення економічної

вигоди, отриманої в результаті операцій поводження з

відходами до витрат, понесених у результаті таких опе�

рацій. До складу економічної результативності включа�

ються: по�перше, прибуток від реалізації відходів, які

були реалізовані без переробки стороннім особам (ви�

значається як різниця між доходом, отриманим від реа�

лізації, та вартістю утворених відходів з витратами на

їх зберігання і транспортування); по�друге, прибуток від

реалізації відходів, які підлягали переробці (такий про�

дукт може оцінюватися як супутня або інша продукція,

проте її результат включається до складу об'єктів сис�

теми поводження з відходами); по�третє, результат еко�

номії від використання відходів після переробки або без
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переробки (даний показник не зав�

жди буде позитивний, в окремих

випадках вартість вторинних ре�

сурсів буде більшою аніж первин�

них, проте показник включається

в розрахунок зі знаком " "); по�чет�

верте, результат зменшення бази

оподаткування екологічним подат�

ком (за умови, що система повод�

ження з відходами дозволила

зменшити податкове навантажен�

ня, таку різницю пропонуємо

включати до розрахунку загальної

рентабельності).

— Рентабельність переробки

відходів показує скільки прибутку

принесла одна гривня витрат на пе�

реробку зворотних відходів. Скла�

довими прибутку є прибуток, отри�

маний в результаті реалізації пере�

роблених відходів та економія в

результаті їх використання в ос�

новному виробництві. При органі�

зації аналітичного обліку відходів,

витрат на їх переробку, доходів від

їх реалізації та економії в резуль�

таті повторного використання,

аналітик має можливість оцінити

таку рентабельність як за окремим

видом відходів, так і за окремим

видом вторинних ресурсів, утворе�

них у результаті переробки

відходів. До витрат, які врахову�

ються при розрахунку показника

рентабельності переробки

відходів, належать: вартість зво�

ротних відходів, які підлягали пе�

реробці, розподілені витрати на

переробку власними силами, роз�

поділені витрати на переробку з

використанням послуг сторонніх

осіб та розподілені витрати на збе�

рігання зворотних відходів. Зазначимо, що аналітик з

метою формування багатоаспектного аналітичного вис�

новку може проводити розрахунок рентабельності

відходів не лише за витратами, але й за обсягами, тоб�

то оцінити, який прибуток принесла одна одиниця

відходів, відправлених на переробку (натуральні вимір�

ники) (формула 1):

  
(1).

— рентабельність використання відходів розрахо�

вується як відношення економії в результаті повторно�

го використання відходів до витрат. Економія повтор�

ного використання визначається за допомогою викори�

стання запропонованого вище показника результатив�

ності відходозаміщення. Щодо витратної частини, то в

даному випадку враховується вартість відходів, які по�

вторно були використані та розподілені, витрати на збе�

рігання відходів. Показник може розраховуватися як за

витратними, так і за обсягом витрачених відходів за

формулою (формула 2):

            (2).

— Рентабельність реалізації відходів. Даний показ�

ник може розраховуватися окремо як за відходами, які

підлягали переробці, так і відходами, які реалізовува�

лися без переробки. Витратна складова враховує

вартість відходів, які були реалізовані та витрати на їх

зберігання. Ідентично, як і при вищезгаданих показни�

ках, даний вид рентабельності може бути розраховува�

ний на одиницю обсягу відходів (формула 3):

            (3).

Запропоновані підходи до оцінки системи повод�

ження з відходами розширюють метод еколого�еконо�

мічного аналізу та є складовою методології економіч�

ного аналізу в цілому. Використання запропонованого

методичного підходу на промислових підприємствах

дозволяє налагодити якісну систему аналітичного забез�

печення, яка є складовою інформаційного простору

управління економіко�екологічною безпекою. Зокрема,

запропоновані показники надають можливість встано�

Таблиця 2. Аналіз собівартості переробки
(утилізації, захоронення) відходів

Етап Характеристика 
Власними силами Послуги сторонніх організацій
Зворотні відходи: переробка

1. Аналіз динаміки та 
структури складових 
собівартості 

Структура та динаміка визначається за наступними складовими: 
1) витрати на зберігання; 1) витрати на зберігання;
). вартість відходів; 2) вартість відходів; 
3) - 3) витрати на транспортування 
4) прямі витрати на переробку 4)  - 
5) розподіленні ЗВВ 5)  -  
6) вартість послуг сторонніх осіб 6) вартість послуг сторонніх осіб

Інформаційна база: дані аналітичних рахунків 
23.Х «Допоміжне виробництво» 206.Х. «Давальницька сировина»

2. Аналіз 
відходомісткості  

Де, В – відходи, ПВВС – переробка відходів власними силами, ПВСО –
переробка відходів сторонніми особам

Інформаційна база: дані аналітичних рахунків 
Дебетовий оборот рахунку 23.Х за 
субрахунками рахунку 20 в частині 
утворених відходів 

Дебетовий оборот рахунку 206.Х. за 
субрахунками рахунку 20 в частині 
утворених відходів 

3. Аналіз 
матеріаломісткості 

Не розраховується

Дебетовий оборот рахунку 23.Х за 
субрахунками рахунку 20 в частині 
матеріалів

Незворотні відходи: утилізація / захоронення  
1. Аналіз динаміки та 
структури складових 
собівартості 

Структура та динаміка визначається за наступними складовими:
1) зберігання 1) зберігання  
2) - 2) знезараження  
3) транспортування ). транспортування 
4) прямі витрати на утилізацію / 
захоронення 

4)  -  

5) розподілені ЗВВ 5) - 
6) послуги сторонніх осіб 6) послуги сторонніх осіб

Інформаційна база: дані аналітичних рахунків 
23.Х «Допоміжне виробництво» 91.Х 
«Витрати захоронення»

91.Х «Витрати на утилізацію / 
захоронення відходів »

2. Аналіз 
відходомісткості 

Де У/ЗВВС – утилізація / захоронення відходів власними силами, У/ЗВСО -
утилізація / захоронення відходів сторонніми особами 

Інформаційна база: дані аналітичних рахунків 
Дебетовий оборот рахунку 07 в 
частині передачі відходів на 
утилізацію або захоронення 

Дебетовий оборот рахунку 07 в 
частині передачі відходів стороннім 
особам  

3. Аналіз 
матеріаломісткості 

Не розраховується  

Де УВ – утилізація відходів
Інформаційна база: дані аналітичних рахунків 

Дебетовий оборот рахунку 23.Х, 91.Х 
за субрахунками рахунку 20 в частині 
матеріалів
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вити причинно�наслідкові зв'язки в певному рівні еко�

номіко�екологічної безпеки, виявити резерви в системі

поводження з відходами, а також оцінити ефективність

даної системи, що в цілому сприяє формуванню управ�

лінських рішень як в частині відходів, так і всього ви�

робничого процесу на промисловому підприємстві.

Еколого�економічний аналіз наслідків надзвичайних

ситуації. Даний об'єкт аналізу та пріоритетний об'єкт

управління економіко�екологічною безпекою промис�

лового підприємства є досить складний з точки зору

застосування аналітичного інструментарію. Складність

полягає в тому, що аналітик повинен визначити пара�

метри об'єкту, які підлягають аналізу. Так, власне оцін�

ка еколого�економічних наслідків є прерогативою сис�

теми бухгалтерського обліку. В свою чергу, економіч�

ний аналіз повинен встановити вплив еколого�економі�

чних наслідків на результативність діяльності за звітний

період та визначити ефективність превентивних заходів.

Виділимо два напрями проведення еколого�еконо�

мічного аналізу наслідків надзвичайних ситуацій та роз�

глянемо особливості кожного з них: оцінка превентив�

них заходів щодо запобігання або зменшення еколого�

економічних наслідків надзвичайних ситуацій; оцінка

впливу еколого�економічних наслідків надзвичайних

ситуацій на результативність діяльності промислового

підприємства.

Об'єктами першого напряму еколого�економічного

аналізу є капітальні та поточні витрати на превентивні

заходи із запобігання або зменшення наслідків надзви�

чайних ситуацій та використання основних фондів при�

родоохоронного призначення. Що стосується витрат

поточного характеру, то еколого�економічний аналіз по�

винен бути направлений на проведення вертикального

та горизонтального аналізу витрат у розрізі елементів

та заходів. У рамках аналізу поточних витрат є потреба

в оцінці матеріаломісткості та зарплатомісткості. Капі�

тальні витрати на превентивні заходи повинні аналізу�

вати за аналогічними напрямами.

При аналізі ефективності використання основних за�

собів природоохоронного призначення є можливість оці�

нки їх зношеності, щодо оцінки ефективності за показни�

ками фондовіддачі, то вникає проблема у відсутності ме�

ханізму визначення результативності таких заходів. Вико�

ристання показника на рівні підприємства для еколого�

економічної безпеки промислового підприємства в умо�

вах надзвичайних ситуацій є логічним, проте в цілому не

дає можливість оцінити ефективність всіх заходів. Тому

пропонуємо проводити такий аналіз за двома напрямами:

Таблиця 3. Модель еколого6економічного аналізу рентабельності системи поводження з
відходами

Коефіцієнт  
загальної рентабельності 

(Rз) 
Коефіцієнт рентабельності 
переробки відходів (Rпв) 

Коефіцієнт 
рентабельності 
використання 

(Rвв)

Коефіцієнт 
рентабельності 
реалізації (Rрв) 

Відношення отриманого 
результату від системи 
поводження відходами до 
понесених витрат 

Відношення отриманого 
результату від переробки 
відходів до понесених витрат 

Відношення 
отриманого 
результату від 
повторного 
використання 
відходів до 
понесених витрат

Відношення 
отриманого 
результату від 
реалізації 
відходів до 
понесених 
витрат 

Порядок (формула) розрахунку
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Складові отриманого результату

1. Прибуток від реалізації 
відходів (Прв). 
2. Прибуток від реалізації 
перероблених відходів 
(Прпв). 
3. Економія від 
використання відходів після 
переробки (Евпв). 
4. Економія від 
використання відходів без 
переробки (Евв). 
5. Різниця зменшення 
екологічних платежів (�ЕП) 

1. Прибуток від реалізації 
перероблених відходів (Прпв). 
2. Економія від використання 
відходів після переробки 
(Евпв) 

1. Економія від 
використання 
відходів без 
переробки (Евв) 

1. Прибуток від 
реалізації 
відходів (Прв). 
2. Прибуток від 
реалізації 
перероблених 
відходів (Прпв) 

Складові витрат
1. Вартість зворотних відходів 
(Вв). 
2. Витрати на переробку 
власними силами (Впзввс). 
3. Витрати на переробку з 
використанням послуг 
сторонніх осіб (Впзвсо). 
4. Витрати на зберігання 
відходів (Взбв). 
5. Витрати на транспортування 
(Втв). 
6. Витрати на утилізацію 
незворотних відходів (Вув). 
7. Витрати на захоронення 
незворотних відходів (Взв) 

1. Вартість зворотних відходів 
(Вв). 
2. Витрати на переробку 
власними силами (Впзввс). 
3. Витрати на переробку з 
використанням послуг сторонніх 
осіб (Впзвсо). 
4. Витрати на зберігання 
відходів (Взбв); 

1.Вартість 
зворотних відходів 
(Вв). 
2. Витрати на 
зберігання відходів 
(Взбв) 

1. Вартість 
зворотних 
відходів (Вв). 
2. Витрати на 
зберігання 
відходів (Взбв) 
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— Ефективність заходів превентивного характеру.

Даний показник дозволить встановити, яку економічну

вигоду для підприємства принесла одна гривня витра�

чених коштів на превентивні заходи щодо попереджен�

ня надзвичайних ситуацій (формула 4):

 (4).

де Епз — ефективність заходів превентивного ха�

рактеру; Вк — відведенні компенсаційні витрати; Знс

— відведенні збитки від надзвичайних ситуацій (втрата

активів); Еп — відведенні екологічні платежі у вигляді

штрафів; Впз — витрати на превентивні заходи капіталь�

ного та поточного характеру.

— Ефективність заходів з ліквідації наслідків над�

звичайних ситуацій. Показник, що надає можливість оц�

інити, яку економічну вигоду для промислового підприє�

мства принесла одна гривня витрачених коштів на

ліквідацію та зменшення наслідків надзвичайних ситу�

ацій. Для її оцінки пропонуємо наступний підхід (фор�

мула 5):

(5),

де Елз — ефективність заходів з ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій; ΔВк — зменшення компенсац�

ійних витрат; ΔЗнс — зменшення збитків від надзвичай�

них ситуацій (втрата активів); ΔЕп — відведені екологічні

платежі у вигляді штрафів; Влз — витрати на ліквідацію

Запропоновані напрями дозволять визначити ефек�

тивність управління економіко�екологічними наслідка�

ми надзвичайних ситуацій на підприємстві. На основі

цього є можливість сформувати напрями удосконален�

ня системи управління господарською діяльністю під�

приємства в умовах надзвичайних ситуацій, виявити при�

чинно�наслідкові зв'язки та резерви підвищення резуль�

тативності.

Особливим етапом еколого�економічного аналізу

наслідків надзвичайних ситуацій є оцінка їх впливу на

результативність діяльності промислового підприємства

в цілому. Таку оцінку пропонуємо визначати в розрізі

наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема втрати від

простою в результаті надзвичайних ситуацій та втрати в

результаті пошкодження або знищення оборотних та

необоротних активів промислового підприємства. В ре�

зультаті аналітик може отримати суму прибутку, яку

недоотримало промислове підприємство в результаті

надзвичайних ситуацій. При даному напрямі еколого�

економічного аналізу пропонуємо використовувати на�

ступні показники:

— втрата прибутку в результаті втрати робочого

часу (формула 6):

 (6).

де ВПнз — втрата прибутку в результатті надвичай�

них ситуацій; ПП — плановий прибуток; НФРЧ — нор�

мативний фонд робочого часу; ФВРЧ — фактична втра�

та робочого часу;

— втрата прибутку в результаті пошкодження або зни�

щення необоротних та оборотних активів (формула 7):

 (7),

де ВПнз — втрата прибутку в результатті надвичай�

них ситуацій; ПП — плановий прибуток; ВА — вартість

активів; ФВВА — фактична вартість страчених активів.

Такі підходи дозволять оцінити не лише втрати від

надзвичайних ситуацій, але й суму недоотриманого при�

бутку підприємства в періоді, в якому відбулася надзви�

чайна ситуація.

У цілому, розроблений напрям розвитку методич�

ного забезпечення еколого�економічного аналізу пріо�

ритетних об'єктів є основою формування аналітичного

забезпечення економіко�екологічної безпеки промис�

лових підприємств, що забезпечує прийняття ефектив�

них управлінських рішень.

ВИСНОВКИ
У результаті дослідження методик еколого�еконо�

мічного аналізу пріоритетних об'єктів управління еко�

номіко�екологічною безпекою встановлено відсутність

системи показників та механізму їх застосування, що

значно знижує рівень якості інформаційного просто�

ру управління. Для вирішення зазначеної проблеми в

роботі розроблено авторські методики еколого�еко�

номічного аналізу: 1) системи поводження з відхода�

ми (аналіз процесу виробництва в частині поводження

з відходами (відходовитратність, відходомісткість, від�

ходозаміщення, результативність відходозаміщення);

2) собівартості переробки, утилізації та захоронення

відходів; 3) рентабельності системи поводження з

відходами (загальна рентабельність, рентабельність

переробки, використання реалізації) та господарської

діяльності в умовах НС (ефективність заходів превен�

тивного характеру та заходів з ліквідації наслідків НС,

втрата прибутку в результаті втрати робочого часу та

в результаті пошкодження або знищення активів). За�

стосування зазначених методик дозволило виявити ре�

зерви підвищення рівня еколого�економічної безпеки

підприємств.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У нинішніх умовах функціонування вітчизняних ви�

щих навчальних закладів характеризується наявністю

численних проблем, зокрема, таких, як: зменшення

кількості абітурієнтів; високий рівень амортизації основ�

них фондів, зокрема, тих, що забезпечують освітній

процес; суттєве зменшення бюджетних асигнувань то�

що. Все вищезазначене викликає необхідність підтрим�

ки вищими навчальними закладами власної економіч�

ної безпеки. Виходячи з цього, слід зазначити, що об�

рана тема дослідження є надто актуальною на сучасно�

му етапі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням економічної безпеки підприємств, зокре�

ма, вищих навчальних закладів, на сучасному етапі при�

свячено наукові праці таких вітчизняних та закордонних

вчених, як: Т.Б. Кузенко [1], О.М. Ляшенко [2], А.В. Ко�

заченко [4], Г.Д. Тюлєнєв [3] та ін.

Проте недостатньо висвітленими залишаються про�

блеми інноваційного розвитку механізмів, що орієнто�

вані на підтримку безпеки вищих навчальних закладів,

з економічної точки зору.

УДК 378:372.77 (477)
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INNOVATIVE MECHANISMS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION ECONOMIC SAFETY
MAINTENANCE

У статті запропоновано формування інноваційних механізмів забезпечення економічної без�
пеки вищого навчального закладу. Зокрема, виокремлено показники забезпечення економіч�
ної безпеки вищого навчального закладу; визначено модель побудови інноваційного механіз�
му забезпечення економічної безпеки вищого навчального закладу; здійснено класифікацію
факторів забезпечення економічної безпеки вищого навчального закладу.

The formation of innovative mechanisms of higher educational institution economic safety
maintenance is offered in the article. In particular, the indicators of higher educational institution
economic safety maintenance are allocated; the model of construction of the innovative mechanism
of higher educational institution economic safety maintenance is defined; the classification of factors
of higher educational institution economic safety maintenance is carried out.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є формування інноваційних механізмів

забезпечення економічної безпеки вищого навчально�

го закладу.

Для досягнення поставленої мети в роботі потрібно

вирішити такі завдання:

— виокремити показники забезпечення економіч�

ної безпеки вищого навчального закладу;

— визначити модель побудови інноваційного меха�

нізму забезпечення економічної безпеки вищого на�

вчального закладу;

— здійснити класифікацію факторів забезпечення

економічної безпеки вищого навчального закладу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Економічною наукою розглядаються чотири типи

ситуацій, в яких необхідно приймати управлінські рішен�

ня і прогнозувати їх наслідки: ситуація визначеності,

ризикова ситуація, ситуація невизначеності та ситуація

конфлікту. Сучасний соціально�економічний стан Украї�

ни та рівень фінансового забезпечення її вищої освіти

створюють необхідність алгоритмізації дії керівників

вищих навчальних закладів в умовах невизначеності.

Для цього можна використовувати метод пропорційних



59

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

залежностей економічних факторів, основу якого скла�

дає процес ідентифікації найбільш важливих чинників

діяльності. Він є базою для визначення прогнозних зна�

чень інших індикаторів. Фактично в якості базового за�

безпечення економічної безпеки вищого навчального

закладу виступає комплексний норматив її фінансово�

го забезпечення. В результаті його ідентифікації бу�

дується модель зміни ситуації, яка передбачає наступ�

ну послідовність дій:

— на першому етапі розрахунковим компонентам

комплексного нормативу фінансового забезпечення

присвоюються певні кількісні значення;

— на другому етапі визначаються похідні показни�

ки, тобто прогнозуються можливі результати кожної

групи показників оцінки рівня економічної безпеки ви�

щого навчального закладу;

— на третьому етапі нові показники оцінки рівня

економічної безпеки вищого навчального закладу по�

рівнюються з критеріями вибору пріоритетів фінансо�

вої підтримки;

— на четвертому етапі вибудовується певна послі�

довність пріоритетів забезпечення економічної безпе�

ки вищого навчального закладу;

— на п'ятому етапі формуються показники внутрі�

шнього обліку, які можна використовувати як орієнтир

для контролю рівня забезпечення економічної безпеки

вищого навчального закладу [2; 4].

Інноваційний механізм забезпечення економічної

безпеки вищого навчального закладу, що пропонуєть�

ся в роботі, не тільки демонструє зміни показників

фінансового забезпечення за окремим вищим навчаль�

ним закладом, але і дозволяє провести порівняльний

аналіз її прогнозних значень за методами розрахунку

їх нормативу.

Даний механізм можна представити у вигляді мо�

делі, яка в укрупненому вигляді являє собою багатови�

мірну таблицю найважливіших показників забезпечен�

ня економічної безпеки вищого навчального закладу в

динаміці. В результаті дослідження може обиратися

один або кілька варіантів дій. При цьому значення різних

обсягів фінансування, використані в процесі моделю�

вання, можуть служити прогнозними орієнтирами у на�

ступних діях.

Мета першого етапу моделювання забезпечення

економічної безпеки вищого навчального закладу —

розрахунковим шляхом визначити прогнозні кількісні

значення комплексного нормативу бюджетного фінан�

сування. В якості вихідних даних для його розрахунку

доцільно використовувати планові показники річних

кошторисів видатків установ вищої освіти. Відповідно,

необхідно виконати наступні процедури:

1. Розрахунок комплексного нормативу фінансово�

го забезпечення за кожним окремим вищим навчальним

закладом.

2. Розрахунок нормативу бюджетного фінансуван�

ня за двома варіантами:

— перший варіант — за загальноприйнятою мето�

дикою розрахунку нормативу бюджетного фінансуван�

ня, при якій фактично виділені бюджетні асигнування

діляться на середньорічний контингент студентів (табл.

1);

— другий варіант — за методикою комплексного

нормативу фінансового забезпечення як суми нормати�

ву життєзабезпечення навчального закладу, нормативу

вартості навчання, нормативу соціального захисту і нор�

мативу бюджетного фінансування (табл. 2) [1, 2].

Найбільш ефективним вважається поєднання обох

вказаних варіантів для розрахунку комплексного нор�

мативу фінансового забезпечення на основі нормативу

бюджетного фінансування. В якості вихідних даних ви�

ступає динаміка курсантів, що навчаються за рахунок

бюджетних асигнувань, у Національному університеті

цивільного захисту України протягом 2014—2016 рр.,

а також інформація стосовно бюджетних витрат на

підготовку кадрів цивільного захисту, яка міститься у

Додатку 3 до Закону України "Про державний бюджет

України". Результати розрахунків наведено в таблиці 1

та 2.

Розрахований в таблиці 1 норматив бюджетного

фінансування є складовою комплексного нормативу

фінансового забезпечення, який, відповідно, обчис�

люється в таблиці 2.

При цьому під нормативом життєзабезпечення ро�

зуміється середня вартість сплати за проживання в гур�

тожитку. В якості нормативу соціального захисту вис�

тупає розмір стипендії. Норматив вартості навчання до�

рівнює контрактній вартості денної форми освіти.

Як можна побачити з таблиці 1 та 2, потрібний розмір

комплексного нормативу фінансового забезпечення в

2015 р. є в 3 рази більшим за наявний обсяг нормативу

бюджетного фінансування підготовки кадрів цивільно�

го захисту. Відповідно, в роботі пропонується підтри�

мувати економічну безпеку досліджуваного вищого на�

вчального закладу за рахунок фінансування, що скла�

дається з трьох джерел: бюджетні асигнування, власні

кошти та залучені фінансові ресурси.

При цьому слід зазначити, що діюча модель фінан�

сування вищих навчальних закладів демонструє, на�

скільки значною сьогодні є частка власних асигнувань

порівняно з бюджетними надходженнями. Що стосуєть�

ся залучення фінансових ресурсів третіх осіб, то

відсутність зацікавленості держави в інноваційній спря�

мованості вищої освіти є головною перешкодою в інве�

стиційній привабливості вищих навчальних закладів,

особливо для довгострокового залучення позикових

Найменування показника 2014  р. 2015  р. 2016  р. 
Середньорічний бюджетний контингент, осіб 1940 1720 1500 
Обсяг фактичних бюджетних асигнувань, тис. грн. 11055,1 7373,8 6745,2 
Норматив бюджетного фінансування, тис. грн. 5,69 4,92 4,5

Таблиця 1. Розрахунок нормативу бюджетного фінансування

Найменування показника 2015 р.
Норматив життєзабезпечення 350
Норматив вартості навчання 8700
Норматив соціального захисту 825 
Норматив бюджетного фінансування 4920
Комплексний норматив фінансового забезпечення 14795

Таблиця 2. Розрахунок комплексного
нормативу фінансового забезпечення
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коштів вищими навчальними закладами з особливими

умовами навчання, до яких, зокрема, відноситься На�

ціональний університет цивільного захисту України.

Відповідно, знижується частка нових спеціальностей в

загальній номенклатурі професій, за якими державні

вищі навчальні заклади готують фахівців, що, в свою

чергу, негативно впливає на загальний економічний роз�

виток країни.

Крім того, використання комплексного нормативу

бюджетного фінансування як основи побудови механі�

зму підтримки економічної безпеки вищого навчально�

го закладу, підвищує рівень матеріально�технічного і

науково�методичного забезпечення підготовки квалі�

фікованих фахівців, а також сприяє залученню досвід�

чених науково�педагогічних кадрів.

На другому етапі моделювання на базі розрахова�

ного комплексного нормативу бюджетного фінансо�

вого забезпечення прогнозування його можливих ре�

зультатів, тобто визначення кількісних значень розра�

хункових величин складових показників. Потім розра�

ховуються самі показники в порівнянному часовому

періоді.

На третьому етапі моделювання проводиться

зіставлення прогнозних показників комплексного

фінансового забезпечення вищого навчального закла�

ду з критеріями вибору пріоритетів його фінансової

підтримки.

Для цього необхідно систематизувати показники

забезпечення економічної безпеки вищого навчально�

го закладу за класифікаційними групами.

Зокрема в якості першого класифікаційного фак�

тора забезпечення економічної безпеки вищого на�

вчального закладу може виступати траєкторія його роз�

витку, що визначає можливу еволюційну або спрямо�

ваність. Подібна траєкторія може характеризуватися як

рівнем державної підтримки освіти, так і інвестиційною

привабливістю, тобто державною політикою в галузі

освіти. Ці показники демонструють здатність держави

через механізм фінансування забезпечувати політичну

і економічну стійкість суспільства за рахунок розвитку

науки, культури і самої системи освіти.

В якості другого класифікаційного фактору забез�

печення економічної безпеки вищого навчального за�

кладу може виступати система показників фінансової

стійкості його розвитку, стимулювання інноваційної

діяльності та ефективності нововведень.

Третій класифікаційний фактор забезпечення еко�

номічної безпеки вищого навчального закладу —

відповідність інтересам суспільства, регіону, галузі.

Таким чином, найбільш повноцінна державна

підтримка вищої освіти можлива лише в умовах запро�

вадження комплексного нормативу фінансового забез�

печення, що включає в якості структурного компонента

норматив бюджетного фінансування. Це дуже важливо

не тільки для державних, але і для недержавних уста�

нов освіти. Останні за умови скоординованої науково�

технічної політики в галузі освіти та контролю за цільо�

вим використанням бюджетних коштів, в силу особли�

востей своєї законодавчо�нормативної бази та мобіль�

ності організаційної структури можуть ефективніше ви�

користовувати власні фінансові ресурси з метою

підтримки економічної безпеки.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМКУ

Таким чином, у результаті проведеного досліджен�

ня можна зробити такі висновки.

1. Виокремлення показників забезпечення економ�

ічної безпеки вищого навчального закладу дозволило

зазначити, що найважливішими серед них є норматив

бюджетного фінансування та комплексний норматив

фінансового забезпечення.

2. Визначення моделі побудови інноваційного ме�

ханізму забезпечення економічної безпеки вищого на�

вчального закладу дозволило дійти висновку, що най�

більш ефективним є обчислення комплексного показни�

ка фінансового забезпечення на основі визначення нор�

мативу бюджетного фінансування.

3. Здійснення класифікації факторів забезпечення

економічної безпеки вищого навчального закладу

уможливило їх розподіл між трьома різновидами: трає�

кторія розвитку навчального закладу; система показ�

ників фінансової стійкості розвитку та відповідність інте�

ресам суспільства, регіону, галузі.

Отримані результати в цілому дозволять забезпе�

чити економічну безпеку вищих навчальних закладів,

зокрема, тих, в яких присутні особливі умови навчання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Побудова соціально�орієнтованої ринкової економіки

пов'язана з безперервним моніторингом і оцінкою якості

державних та муніципальних послуг, підвищенням ефектив�

ності управління якістю, а головне з постійним поліпшен�

ням безлічі процесів, що беруть участь у виробництві по�

слуг соціальної сфери і спрямовані на задоволення життє�

во небхідних потреб населення.

Дослідження факторів розвитку сфери послуг в останні

десятиліття дозволяє розкрити її роль у сучасних умовах:

сфера соціальних послуг — це найважливіший елемент

формування сучасної якості життя, грає ключову роль у

розвитку людського капіталу, а в цілому — забезпечує

якість економічного зростання країни та підвищення її кон�

курентоспроможності.

В останні роки в сфері соціальної політики України були

зроблені спроби активізації цільових соціальних програм і

розробки нових підходів до системи соціального захисту

населення, важливим компонентом якої є соціальні послу�

ги. Зростаюча значимість соціальних послуг обумовлена тим

об'єктивним фактом, що загострення соціальних проблем

у результаті проведення антитерорестичної операції на сході

країни, економічного спаду, політичних конфліктів, поглиб�

лення кризових явищ суспільного життя викликали різку

диференціацію населення за рівнем життя, як наслідок,

відбувається стрімке зростання чисельності категорій гро�

мадян, які потребують допомоги від держави.
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Вимоги та стандарти ЄС, внутрішня військово�еконо�

мічна криза поставила країну перед необоротністю рефор�

мування соціальної сфери. Було розроблено Стратегію ре�

формування системи надання соціальних послуг, затверд�

жено план заходів на 2013—2016 роки щодо реалізації цієї

Стратегії, прийнято більше 15 нормативно�правових актів

що стосуються соціальної сфери, розроблено 15 проектів

державних стандартів соціальних послуг, проведено понад

30 тренінг�семінарів для соціальних працівників. Очікува�

ними результатами проведеної роботи є: створення ефек�

тивної системи надання соціальних послуг, підвищення їх

якості та рівня задоволення потреб одержувача таких по�

слуг; оптимізація діючої мережі установ та закладів кому�

нальної власності, що надають соціальні послуги; надання

інноваційних соціальних послуг.

Зовнішні та внутрішні фактори дали поштовх для змін і

модернізації системи соціального захисту громадян. Але

впровадження нових ідей і реформ призвело до безлічі не�

вирішених проблем:

1. Вибір моделі менеджменту. Орієнтація діяльності

державних структур на клієнта в корені міняє тип управлін�

ня і вимагає від системи впровадження сервісного менедж�

менту.

2. Управління інноваціями. Впровадження нових тех�

нологій, методик надання послуг вимагає високих управлі�

нських навичок, часто перекваліфікації та вивчення всіх ас�

пекті інноваційного процесу.
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3. Сприятливий організаційний клімат. Організаційна

культура стає ключовим фактором на шляху модернізації

будь�яких державно�управлінських змін.

Іншими словами потрібно врахувати вплив іннова�

ційності у всіх її проявах на систему управління в соціальній

організації.

Якість менеджменту сфери послуг визначає як резуль�

тати діяльності, так і вибір напрямків і інструментів їх досяг�

нення. Ефективне управління соціальним закладом створює

умови для збільшення вільного часу населення, продуктив�

ності праці і тим самим сприяє зростанню ефективності сус�

пільного виробництва і внутрішньої мотивації соціальних

службовців.

Державним організаціям вкрай важко переорієнтува�

тися на сервісну модель надання менеджмент та інноваційні

підходи в сфері управління. Тому вважаємо, впровадження

сервісного менеджменту, управлінських інновацій, управл�

іння інноваціями та інноваційною культури в вітчизняні дер�

жавні організації простимулюють розвиток і ефективність

сервісного менеджменту в соціальній сфері.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Поняття "сервісні інновації" досліджують іноземні нау�

ковці такі, як: Van Ark, P. Hertog, Y. Mailes, Osborne S,

Howaldt, J., Schwarz. M., Carvalho, Коженко Я., Логунова

М., Носкова Н., також активно вивчають інноваційну скла�

дову, фактори удосконалення та ефективності надання соц�

іальних послуг в Україні такі дослідники, як: Шкуратова Н.,

Безпалько О., Кузьмінського В., Петрочко Ж., Пєша І., Ниж�

ник Н., Дубич К.. Але системна стратегія управління клієнто�

орієнтованої соціальної установи досліджена недостатньо,

що і обумовило актуальність статті.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначити основні проблеми, виокреми�

ти та дослідити елементи системного підходу до організації

конкурентноздатного державного соціального обслугову�

вання в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вітчизняні управлінці державних провайдерів со�

ціальних послуг зіткнулися не тільки з пропозицією но�

вих соціальних послуг у відповідь на сучасні виклики, а й

зі зміною звичної системи управління державної струк�

тури. Так, нами було проаналізовано інтернет�сторінки

міських адміністрацій. Вибір сайтів саме міських рад по�

яснюється легкістю доступу до переліку соціальних і ад�

міністративних послуг, що надаються виконавчою вла�

дою в місті.

Для проведення аналізу було використано чотири ви�

міри сервісних інновацій, в яких нами було виділено основ�

ний результат розвитку управлінських інновацій — сервісні

інновації в соціальному закладі [10].

Аналіз по категорії "Концепція послуги" передбачає

наявність мінімум 2 інноваційних послуг пропонованих на�

селенню, по категорії "клієнтоорієнтований інтерфейс"

враховує наявність зворотного зв'язку на сайті та елект�

ронного каталогу послуг, по категорії "Система надання по�

слуг" передбачає можливість Онлайн�консультацій і елект�

ронної подачі документів на сайті через єдину систему со�

ціального обслуговування.

З проведеного контент�аналізу можемо зробити вис�

новок, що 59% досліджуваних об'єктів надають інноваційні

типи послуг, 36% мають окремий інформаційно�сервісний

сайт для клієнтів соціальних послуг, слабо розвинений

клієнторієнтований інтерфейс (18%) і технічні можливості

надання послуг (22%).

Також варто відзначити деякі результати проведені

Центром перспективних соціальних досліджень Мініс�

терства соціальної політики України. В результаті опитуван�

ня одержувачів соціальних послуг, у ході якого респонден�

там було запропоновано дати оцінку формам, змісту, ета�

пам процесу надання соціальних послуг, найбільш незадо�

вільною є оцінка зручності в оформленні документів — най�

нижчий відсоток задоволених (49,5%) і високий відсоток

незадоволених (19,4%). Факторами підвищення якості соц�

іальних послуг, на думку опитаних (респондент міг вибира�

ти кілька варіантів відповідей), є, по�перше, доступ до інфор�

мації про соціальні послуги та соціальну допомогу (54,3%),

по�друге, спрощення процедури отримання соціальних по�

слуг ( 51,6%).

Таким чином, державний сектор надання соціальних

послуг активно впроваджує інновації, використовує елект�

ронний ресурс і досвід європейських країн, але в той же

час, якість надання послуг не в повному обсязі задоволь�

няє громадян.

Тому вважаємо, що в процесі модернізації системи

соціального забезпечення важливо врахувати системний

підхід до управління, орієнтований на такі складові: сер�

вісний менеджмент, управління інноваціями та управ�

лінські інновації і впровадження інноваційної культури

організації.

Сервісний менеджмент. Сервісний менеджмент як кон�

цепція управління пристосована до сучасної конкурентної

ситуації, охоплює такі визначальні положення: напрями ге�

неральної стратегії розвитку на максимально можливе за�

доволення специфічних потреб кожного клієнта (орієнта�

ція на клієнта); управління поведінкою споживача і факто�

рами впливу на ринок; орієнтація на якість сервісного про�

дукту та обслуговування; управління персоналом на основі

його розвитку як основного інструменту впливу на спожи�

вача, що і визначає передумови успіху.

Після внесення змін до українського законодавства в

частині, що стосується діяльності територіальних центрів

надання соціальних послуг, функції з надання соціальних

послуг будуть делеговані на місцевий рівень, створивши

відповідний ринок, підпустивши до нього приватні компанії.

Всі соціальні послуги, які сьогодні надають державні струк�

тури стануть доступні для громадян у приватному секторі.

Змінено також систему фінансування соціальних послуг.

Бюджетні кошти будуть виділятися не на утримання відпов�

ідних органів, а на компенсацію вартості надання послуг.

Соціальні послуги зможуть надавати не тільки державні

структури, а й приватні організації, які уклали договір з

місцевими органами влади. Таким чином, державна систе�

ма надання соціальних послуг стане конкурентним середо�

вищем, в якій громадяни самі зможуть вибирати організа�

цію для отримання соціальних послуг.

Тому для більш ефективного вирішення таких питань,

як надання якісних державних соціальних послуг і конку�

рентоспроможне функціонування системи соціального об�

слуговування важливим розвиток сервісного менеджменту

[7].
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Сервісна ідея розвитку державної системи грунтується

на класичній економічній схемі "виробник послуг — спо�

живач", де стійкість і легітимність державних інститутів по�

в'язана з ефективністю виявлення, моделювання і реалізації

індивідуальних і групових інтересів і потреб. У "сервісній"

організації управління домінуючим показником ефектив�

ності є "задоволеність споживачів". Для цього обгрунто�

вується необхідність використання комплексного підходу

до нормування цілей і завдань управлінської діяльності (си�

стемний взаємозв'язок соціологічних, психологічних, адм�

іністративних, економічних, інформаційних, правових форм,

методів, способів і прийомів). Відповідальність за соці�

альний захист і безпеку покладається на державу, яка по�

кликана гарантувати задоволення потреб та інтересів ок�

ремої особистості.

Сервісний підхід до сутності соціального забезпечення

пов'язаний з такими напрямами оптимізації соціально�пра�

вової діяльності, як розвиток мережевих форм управлінсь�

кої взаємодії, формування дружнього інтерфейсу ("елект�

ронна черга", онлайн послуги, зворотний зв'язок), комуні�

кативних технологій контролю та планування, формування

багатосторонніх зв'язків, які дозволяють громадським

організаціям та громадянам брати активну участь у комуні�

кації з представниками державних органів соціального за�

хисту населення.

Управління інноваціями та управлінські інновації.

Осборн і Браун визначають два чинники інновацій в

системі соціального обслуговування. По�перше, неперед�

бачена криза, де системи і окремі особи змушені швидко

адаптуватися, щоб вирішити проблему фінансового, соц�

іального або екологічного характеру. По�друге, політичний

контекст, в якому виникають нові політичні пріоритети, що

декламуються через політичні сили або законодавство і

ініціюють зміни в державному секторі [9]. Обидва чинники

є актуальними для українського суспільства і дійсно при�

зводять до потужних реформ у соціальній сфері. Н. Носко�

ва виділяє три основні групи змін, що відбуваються в орган�

ізаціях, які надають соціальні послуги:

— Зміни, викликані трансформаціями у зовнішньому

середовищі;

— Зміни, пов'язані з потребами самого підприємства в

процесі його функціонування зі збереженням (стабілізуючі

зміни) або модифікацією його функцій (модифікують зміни)

в сфері послуг;

— Зміни, породжені результатами функціонування

підприємства у зовнішньому середовищі і стимулюючі

внутрішні перетворення за рахунок "зворотного зв'язку" [5].

Як бачимо, описані зміни стосуються викликів сучас�

ності та адаптації державних соціальних установ до ринко�

вих умов та вимагають чіткого та ефективного управління.

Система управління інноваціями на підприємстві включає

наступні підсистеми: інформаційна підсистема; функціо�

нальна підсистема; організаційна підсистема; підсистема

стимулювання [1]. Загальну систему управління інновація�

ми потрібно адаптувати до особливостей соціальної уста�

нови. Інформаційна підсистема забезпечує пошук, збір та

обробку первинної інформації щодо суспільних потреб та

конкурентоспроможності ринку соціальних послуг. Функ�

ціональна підсистема несе відповідальність за правильний

вибір інноваційного проекту реалізації, забезпечує роботу

та контролює відповідність цілей організації проробленій

соціальній роботі. Організаційна підсистема відповідає за

організаційну структуру соціальної установи, тобто за кад�

рове, технічне та фінансове забезпечення. Мотиваційна

підсистема забезпечує необхідний рівень мотивації праців�

ників для сервісного обслуговування клієнтів. Отже, управ�

ління інноваціями в соціальному закладі може відбуватися

за класичним алгоритмом з урахуванням особливостей соц�

іальної сфери.

Процес управління інноваціями безумовно передбачає

формування та розвиток управлінських інновацій. Як заз�

начає Н.Р. Нижник, сутність управлінських інновацій поля�

гає в тому, що громадяни з пасивних платників податків пе�

ретворюються в активних клієнтів — споживачів послуг

держави [6]. Відповідно державна служба стає прозорою і

підконтрольною громадянам, а відносини між нею і грома�

дянином мають ринково�клієнтарний характер, що підри�

ває основи бюрократії. "Маркетизація" взаємовідносин гро�

мадянина з соціальним закладом сприяє підвищенню ефек�

тивності роботи соціальних фахівців. В умовах нової систе�

ми соціального обслуговування державний соціальний зак�

лад бореться за клієнта, оскільки послугу можуть надати

різні державні організації та приватні структури.

Центральною внутрішньосистемною проблемою управ�

ління інноваціями та управлінських інновацій є міра сприй�

няття суб'єктами системи соціальних послуг потребу зміни і

потенціал цих змін. Для зменшення опору змінам з боку

персоналу соціального закладу важливо розвивати іннова�

ційну культуру.

Інноваційна культура. Для адекватного реагування на

зміни і впровадження інноваційних процесів у сервісний

менеджмент і соціальне обслуговування стає необхідним

формування інноваційної культури всередині організації.

Сутність поняття інноваційна культура визначається

здатністю і готовністю суспільства до інновацій у всіх його

проявах: в управлінні, освіті, виробництві, законодавстві,

стійкою традицією сприймати нове, здатністю і готовністю

комплексно його використовувати в інтересах загального

прогресу.

Варто відзначити проведене дослідження організацій�

ної культури державної структури (Агентство інновацій,

науки та інформатизації) за допомогою інструменту ОСАІ

для виявлення реальної та бажаної організаційної культу�

ри організації. Результати дослідження показали, що орга�

нізаційна культура Агентства не є і не прагне до інновацій�

ності. Існуюча культура визначена працівниками як ієрарх�

ічна і через п'ять років за бажанням співробітників може

перетворитися в кланову, що ні в якому разі не провокує

інноваційний розвиток, не орієнтована на зміни, не сприяє

креативного мислення або ризикованої поведінки [2]. Та�

кий окремий випадок дає передумови говорити про недо�

стачі належної уваги розвитку інноваційної культури в

державних організаціях.

Формування інноваційної культури має базуватися на

розвитку основних її елементів. Представлена модель фор�

мування інноваційної культури в рамках державної служби

складається з п'яти основних елементів: суб'єкт управління

— керівник�лідер, стратегія організації, структура, органі�

заційна культура і, як результат, інноваційна культура, яка

розглядається на двох рівнях: на рівні всієї установи —

інноваційна організаційна культура і на рівні окремого дер�

жавного службовця — інноваційна професійна культура [3].

Основними принципами організаційних змін для спри�

яння розвитку інновацій в сфері надання соціальних послуг
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повинні бути: співпраця, розширення прав і можливостей та

лідерство. Так, зовнішньо� і внутрішньовідомче співробіт�

ництво сприяє обміну інформацією між співробітниками на

всіх рівнях організаційної ієрархії. Такий обмін інформацією

і є підставою згуртованості в рамках соціальної установи.

Розширення прав і можливостей соціального фахівця

дає поштовх для розвитку творчого мислення, ініціатив та

інноваційних змін. У такому випадку дуже важливо для ке�

рівника застосовувати механізм делегування повноважень.

Успішне співвідношення формального керівництва і

лідерства є необхідною умовою організаційних зрушень у

бік гнучких структур на робочому місці. Лідерські якості

керівника грають важливу роль у мотивації інноваційного

процесу. Ефективність і злагодженість сервісного менедж�

менту в значній мірі визначається саме особою, яка очолює

ці органи, наявності або відсутності у такої особи досвіду,

належних професійних знань та вроджених або придбаних

лідерських якостей.

Відповідно в сучасних умовах зростає увага до підбору

керівників соціальних установ, які повинні бути, як зазна�

чає М. Логунова, не просто виконавцями, а управлінцями,

що володіють компетентністю, інформованістю, відпові�

дальністю, здатністю і готовністю до творчої, інноваційної

діяльності.

ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Розвиток клієнтоорієнтованої державної системи соц�

іальних послуг вимагає системного підходу до організації

та функціонування соціального закладу, щоб адміністра�

ція та працівники сприймали сервісний менеджмент та уп�

равління інноваціями як належне, заохочувалися до інно�

вацій в умовах відтворення іноваційної культури та впро�

ваджували управлінські інновації у відповідь на виклики кон�

курентного ринку послуг.

У наступних наукових розвідках планується провести

компаративний аналіз кількісного дослідження надання

інноваційних послуг в регіонах до та після завершення про�

цесу децентралізації в соціальній сфері для виявлення інно�

ваційних перетвореннь.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Обгрунтувaння і формувaння дефініції того чи іншо�

го поняття, явища або процесу — одна з нaйскладніших
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GOVERNMENT REGULATION OF HEALTH PROFESSIONAL LICENSING: CONCEPTS
DEFINITION

У статті обгрунтовано теоретичні засади та опрацьовано методичні положення і практичні
заходи щодо визначення понять державного регулювання ліцензування професійної діяльності
медичних працівників, проведено аналіз теоретико�методологічних та нормативно�правових
аспектів понять "державне регулювання", "державне регулювання охорони здоров'я", "ліцен�
зування професійної діяльності медичних працівників", який показав, що дослідженням вста�
новлено різні підходи до визначення цих термінів.

У статті визначено необхідність оновлення термінів стосовно державного регулювання у сфері
охорони здоров'я громадян в Україні, зокрема державного регулювання ліцензування профес�
ійної діяльності медичних працівників. Встановлено, що поняття "ліцензування професійної
діяльності медичних працівників" потребує додаткового тлумачення та уточнення.

In this paper theoretical and methodological framework and practical measures for the definitions
related to regulation of health professionals licensing have been elaborated. The theoretical,
methodological and regulatory aspects of "government regulation", "government regulation of
healthcare", "licensing of health professional" concepts were analyzed, different approaches to the
definition of these terms were found.

Proved that it is necessary to update the terms regarding government regulation of healthcare, in
particular regulation of health professional licensing in Ukraine. It is established that the term "health
professionals licensing" requires further explanation and clarification.

Ключові слова: державне регулювання, державне регулювання охорони здоров'я, ліцензування, госпо�

дарська діяльність, медична практика, професійна діяльність медичних працівників.

Key words: government regulation, government regulation of healthcare, licensing, economic activities, medical
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процедур нaукового дослідження. Поширеною є думкa

про те, що прaвильне тлумaчення нaукових понять ви�

рішує мaйже половину наукового зaвдaння.

Дослідження проблеми державного регулювання

ліцензування професійної діяльності медичних праців�

ників зумовило необхідність проаналізувати наукові тлу�
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мачення основних категорій, понять і термінів у сфері

охорони здоров'я.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Питанням державного регулювання ліцензування

професійної діяльності медичних працівників у науці дер�

жавне управління не приділяє достатньо уваги. Лише ок�

ремі правові аспекти ліцензування розроблено у науко�

во�теоретичних дослідженнях, зокрема, в роботах Л.І.

Жаліло [1; 2], М.М. Білинської [1], Я.Ф. Радиша [1], І.В.

Рожкової [1], І.М. Солоненко [2] та ін. Разом з тим бага�

то теоретичних та практичних питань ліцензування гос�

подарської діяльності не розроблені або недостатньо

розроблені в науковій літературі. Зокрема недостатньо

вивченими видаються питання механізмів державного

регулювання ліцензування професійної діяльності ме�

дичних працівників у період змін, які відбуваються у

сфері охорони здоров'я.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз теоретико�методологічних та

нормативно�правових аспектів понять "державне регу�

лювання", "державне регулювання охорони здоров'я",

"ліцензування професійної діяльності медичних праців�

ників".

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЇХ
ОБГРУНТУВАННЯ

Системний аналіз понятійного апарату проблеми

державного регулювання ліцензування професійної

діяльності медичних працівників, окресленої рамками

даного дослідження, свідчить, що потребують уточнен�

ня і розкриття сутності такі категорії: "державне регу�

лювання", "державне регулювання охорони здоров'я",

"ліцензування професійної діяльності медичних праців�

ників".

У рамках нашої наукової статті для з'ясування змісту

"державного регулювання" доцільно звернутись у пер�

шу чергу до наукової літератури.

Поняття держaвного регулювання досить чaсто ви�

користовується в нaукових дослідженнях, політичній

літературі, у нaуково�популярних видaннях, а також де�

яких нормативних актах. Незвaжаючи на це, воно зали�

шається не до кінця визнaченим, що призводить до різно�

го тлумaчення самого явища, а відтак, до невизначеності

його сутності. Найчастіше поняття держaвного регулю�

вання використовується поряд з поняттям держaвного

управління. Державне регулювання створює умови для

діяльності суб'єктів та об'єктів упрaвління в нaпрямі, який

є бажаним для держави і за яким відбувaтиметься роз�

виток системи управління в цілому. Причому державне

регулювання передбaчає декілька варіантів майбутньої

діяльності керовaних об'єктів, створюючи можливість

діяти найбільш ефективно. Саме тому державне регу�

лювання інколи ототожнюють з використанням непря�

мих (економічних, заохочувальних, стимулюючих) ме�

тодів упрaвлінського впливу. Причому державне регулю�

вання не може бути використане без зaстосування ме�

тодів безпосереднього впливу на об'єкти управління, і

тому державне регулювання зрештою неможливе без

державного управління. Водночас нормативно�прaвова

основa державного регулювання пов'язaнa з його

використaнням у певних суспільних сферaх. Як прави�

ло, воно застосовується в економічній, соціально�куль�

турній сфері та для регулювання суспільно�політичної

діяльності [3].

Щодо поняття держaвного регулювaння економіки

і господaрської діяльності, то у нaуковій літерaтурі існу�

ють бaгато досліджень, присвячених сутності дер�

жaвного регулювaння господaрських відносин. При цьо�

му держaвне регулювaння розглядaється як з позицій

адміністрaтивного права, так і з позицій господaрського

права.

В економічній літературі є чимало визначень "дер�

жавного регулювання", які можна згрупувати за такими

ознаками:

1. Державне регулювання трактується як економіч�

на діяльність держави. Так, деякі автори вважають, що

державне регулювання економіки — це діяльність дер�

жави щодо створення правових, економічних і соціаль�

них передумов, необхідних для функціонування еконо�

мічного механізму згідно з цілями й пріоритетами дер�

жавної економічної політики, заради реалізації націо�

нальних інтересів держави [4, с. 95—96].

2. Державне регулювання розглядається як система

заходів. До прихильників такого підходу належать: І.Р.

Михасюк: "Державне регулювання — це комплекс за�

ходів держави, спрямованих на скерування суб'єктів еко�

номічної діяльності в напрямі, необхідному для до�

сягнення поставлених органами державної влади й уп�

равління цілей" [5, с. 8]; А.С. Булатов: "Державне регу�

лювання економіки в умовах ринкового господарства —

система типових заходів законодавчого, виконавчого та

контролюючого характеру, здійснюваних уповноваже�

ними державними установами та громадськими органі�

заціями з метою стабілізації та пристосування соціаль�

но�економічної системи до умов, що змінюються" [6, с.

261]; Л. Ходов: "державне регулювання економіки в умо�

вах ринкового господарства є системою типових заходів

законодавчого, виконавчого і контролюючого характе�

ру, здійснюваних правомочними державними установа�

ми і громадськими організаціями з метою стабілізації і

пристосування існуючої соціально�економічної системи

до умов, що змінюються" [7]. Д.С. Зухба, Е.Н. Зухба, Н.Г.

Каптуренко вважають: "державне регулювання — ком�

плекс економічних і політичних заходів, які здійснюють

державні органи з метою координації економічних про�

цесів, спрямованих на підтримку оптимальних пропорцій

суспільного виробництва і запобігання в ньому кризо�

вим ситуаціям" [8].

3. Державне регулювання представляється як

комплекс основних форм і методів впливу на певний

процес чи об'єкт. Прихильниками такого підходу

є: С.В. Мочерний: "державне регулювання — комплекс

основних форм і методів цілеспрямованого впливу дер�

жавних установ і організацій на розвиток суспільного

способу виробництва (у тому числі продуктивних сил,

техніко�економічних, організаційно�економічних та со�

ціально�економічних відносин) для його стабілізації та

пристосування до умов, що змінюються [9, с. 379]; В.П. Оре�

шина: "державне регулювання економіки — це діяльність

органів влади щодо впливу їх на процес суспільного

відтворення з метою досягнення суспільно корисних

результатів" [10, с. 14]; Л.І. Дідківська та Л.С. Голов�

ко: державне регулювання — "вплив держави на соціаль�

ний розвиток країни" [11, с. 14].

Отже, термін "державне регулювання" в науковій

літературі мaє двa знaчення. У широкому розумінні словa

він ототожнюється з держaвним втручaнням в економі�
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ку взaгалі, у вузькому — з aдміністративно�прaвовою

реглaментацією функціонувaння бізнесу.

Державне регулювання окремих направлень (на�

приклад, економіки охорони здоров'я, та т. і.) — це одна

з функцій державного управління, спрямована на забез�

печення загальних правил поведінки (діяльності)

суб'єктів тих чи інших правовідносин [12].

Таким чином, проаналізувавши наведені визначен�

ня "державне регулювання", можемо зробити висновок,

що вони по�різному розкривають суть даного поняття і,

як наслідок, кожне визначення по�різному трактує кінце�

ву мету державного регулювання.

Реалії сьогодення свідчать про необхідність суттє�

вого оновлення поглядів стосовно державного регулю�

вання у сфері охорони здоров'я громадян. Існує велика

кількість обставин, які свідчать про необхідність зміни

пріоритетів стосовно основних напрямів державного ре�

гулювання у сфері охорони здоров'я. Основними з та�

ких обставин є [13]:

— урізноманітнення форм власності лікувальних ус�

танов, де громадянам може надаватися медична допо�

мога;

— віднесення певної частини послуг, що надаються

державними та комунальними закладами охорони здо�

ров'я, до адміністративних (управлінських) послуг;

— необхідність урахування прав, свобод і законних

інтересів пацієнтів і доцільності для держави за пошуків

нових форм і методів державного управління у сфері

охорони здоров'я громадян;

— потреби зміни акцентів у визначенні державного

фінансування сфери медичної діяльності в Україні тощо.

Головна функція державного регулювання охорони

здоров'я України полягає у створенні правової основи

комплексних засобів правового характеру, в тому числі

у створенні правової основи економічних відносин в умо�

вах реформування галузі, враховуючи надмірність

функцій держави з забезпечення безоплатної медичної

допомоги, що дозволяє налагодити стійку систему за�

безпечення права на здоров'я. Важливим напрямом по�

силення і розширення публічно�правового регулювання

в галузі охорони здоров'я має бути реалізація прав гро�

мадян на гарантований рівень охорони здоров'я [14].

Найважливішою категорією інструментів державно�

го регулювання, за допомогою яких держава вимагає від

суб'єктів суспільних відносин виконання своїх рішень, є

законодавство. З точки зору деяких вітчизняних дослі�

дників завдання державного регулювання в галузі охо�

рони здоров'я мають два аспекти. З одного боку, регу�

ляторні заходи повинні забезпечувати вирішення пол�

ітичних завдань, а з іншого — вдосконалення механізмів

управління. Управлінський аспект стосується механізмів

управління охороною здоров'я, які мають змішану при�

роду, відображаючи складність взаємовідносин між чис�

ленними надавачами послуг. Ці заходи, спрямовані на

більш ефективне й раціональне використання людських

та матеріальних ресурсів, мають переважно технічний

характер і передбачають регулювання: якості та ефек�

тивності (оцінка економічності клінічних втручань, тоб�

то співвідношення вартості та ефективності послуг тощо);

доступу хворих до послуг (у тому числі шляхом запро�

вадження відповідної податкової політики); поведінки

постачальників (перетворення лікарень у державні

підприємства, регулювання лікарняних позик, взаємодія

між лікарнями та службами первинної допомоги); пове�

дінки платників (встановлення правил контрактації, роз�

робка планових ринків для лікарняних служб, встанов�

лення цін на медичні послуги в державному секторі

тощо); ринку медикаментів (встановлення орієнтовних

цін, контроль за прибутком тощо); діяльності лікарів та

інших медичних працівників (встановлення заробітної

плати, вимог ліцензування тощо) [15].

Для тлумачення поняття "ліцензування професійної

діяльності медичних працівників" доцільно проаналізу�

вати терміни "медична практика", "ліцензування", "про�

фесійна діяльність", а також "медичні працівники".

Медична практика — це вид господарської діяль�

ності у сфері охорони здоров'я, який провадиться за�

кладами охорони здоров'я та фізичними особами —

підприємцями, які відповідають єдиним кваліфікаційним

вимогам, з метою надання видів медичної допомоги, виз�

начених законом, та медичного обслуговування [16].

Господарська діяльність з медичної практики — вид

господарської діяльності у сфері охорони здоров'я, який

провадиться закладами охорони здоров'я та фізичними

особами — підприємцями з метою надання медичної до�

помоги та медичного обслуговування на підставі ліцензії

[17].

Медична практика ліцензіатом провадиться:

— за лікарськими спеціальностями та спеціальнос�

тями молодших спеціалістів з медичною освітою, перелік

яких затверджений МОЗ;

— за видами медичної допомоги (екстрена, первин�

на, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціал�

ізована), паліативна, медична реабілітація);

— за місцем (місцями) її провадження, яке (які) за�

значені у заяві про отримання ліцензії та в документах,

що додавалися до неї (з урахуванням внесених до них

змін, поданих ліцензіатом органові ліцензування).

Медична практика є специфічним видом діяльності,

що відповідно до Закону України "Про ліцензування

видів господарської діяльності" підлягає ліцензуванню.

За провадження медичної практики без отримання

ліцензії чинним законодавством передбачено адмініст�

ративну, кримінальну та цивільно�правову відпові�

дальність [18].

Закон України "Про ліцензування видів господарсь�

кої діяльності" визначає поняття "ліцензування" як засіб

державного регулювання провадження видів госпо�

дарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, спря�

мований на забезпечення реалізації єдиної державної

політики у сфері ліцензування, захист економічних і соц�

іальних інтересів держави, суспільства та окремих спо�

живачів. Стаття 7 цього встановлює перелік видів госпо�

дарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, в тому

чисті і медична практика [18].

Професійна діяльність займає особливе місце в су�

часному суспільстві. Як і всі види діяльності вона виник�

ла та розвивається на основі праці. Професійна діяль�

ність — це форма суспільної діяльності людей, яка но�

сить соціально�політичний характер — захист інтересів

держави. У вузькому розумінні професійна діяльність —

процес виконання спеціалістом завдань, вивчення тех�

ніки, участь у чергуваннях [19].

Професійна діяльність є основним об'єктом психо�

логії праці. Поняття "праця" нерозривно пов'язане з по�

няттям "професія". Професія — це область суспільного

розподілу праці; своєрідність процесу трудової діяль�

ності; необхідна професійна кваліфікація та рівень

компетентності працівників; усвідомлення людиною
своєї належності до професійного співтовариства. Про�

фесія — це група споріднених спеціальностей (наприк�
лад, професія — лікар, спеціальність — лікар�терапевт;
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професія — психолог, спеціальність — педагог�психо�

лог). Під видом професійної діяльності розуміють конк�

ретну професійну діяльність, яка характеризується спе�

цифікою предмета, умов, змісту і вимог до неї. Ряд под�

ібних у тому чи іншому відношенні видів об'єднується в

типи професійної діяльності [20].

Незалежна професійна діяльність — участь фізич�

ної особи у науковій, літературній, артистичній, ху�

дожній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність

лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бух�

галтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи,

зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою

подібною діяльністю за умови, що така особа не є прац�

івником або фізичною особою — підприємцем та вико�

ристовує найману працю не більше ніж чотирьох фізич�

них осіб1.

Відповідно до пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податково�

го кодексу фізична особа, яка провадить незалежну про�

фесійну діяльність, вважається самозайнятою особою за

умови, що вона не є працівником у межах підпри�

ємницької діяльності чи незалежної професійної діяль�

ності [21].

Кадрові ресурси системи охорони здоров'я склада�

ються з широкого спектру фахівців: медичного, немедич�

ного та управлінського профілю. Кадрові ресурси є най�

важливішим активом, необхідним для забезпечення на�

дання медичної допомоги населенню країни [22].

Медичний персонaл є одним з нaйвaжливіших

склaдових ресурсів охорони здоров'я будь�якої крaїни,

які зaбезпечують ефективність діяльності медичної сфе�

ри в цілому, що робить трудовий потенціал пріоритетом

у функціонуванні охорони здоров'я як системи, де

кaдрова стрaтегія будується з урахуванням нaціонaльних

потреб, оптимaльних зaходів упрaвління персонaлом,

світового досвіду.

Етичний кодекс лікаря надає таке визначення понят�

тя "лікар" (медичний працівник) — це фахівець�профе�

сіонал, який на підставі здобутих знань і опанованих

умінь, наділений необхідними повноваженнями (тобто

сертифікований відповідно до чинного законодавства

України) для здійснення діяльності у сфері охорони здо�

ров'я2.

Лікуючий лікар — лікар закладу охорони здоров'я

або лікар, який провадить господарську діяльність з ме�

дичної практики як фізична особа — підприємець і який

надає медичну допомогу пацієнту в період його обсте�

ження та лікування [23].

Сестра медична — здійснює професійну діяльність

під керівництвом лікаря. Проводить прості діагностичні,

лікувальні і фізіотерапевтичні процедури. Застосовує

лікарські засоби для зовнішнього, ентерального і парен�

терального введення в організм пацієнта. Готує хворих

до лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного

та ультразвукового обстеження. Складає добові меню

та виписує порційні вимоги, годує тяжкохворих. Вико�

нує санітарне оброблення хворого, готує і застосовує

дезінфекційні розчини. Володіє прийомами реанімації,

вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні,

кровотечі, колапсі, отруєнні, утепленні, механічній

асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні,

алергічних станах. Веде медичну документацію. Бере

активну участь у поширенні медичних знань серед насе�

лення. Дотримується принципів медичної деонтології.

Постійно удосконалює свій професійний рівень [24].

Нормативні джерела, які регламентують діяльність

у сфері медичної практики, детального визначення по�

няттю "медичний працівник" не надають. Так, у ст.74 "Ос�

нов" вказується, що медичною і фармацевтичною діяль�

ністю можуть займатися особи, які мають відповідну

спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним

вимогам [23].

Можна погодитись із О.С. Щукіним, який визначає

поняття "медичний працівник" як фізичну особу (грома�

дянин України або іноземця), яка здобула вищу, серед�

ню медичну або фармацевтичну освіту та пройшла по�

дальшу спеціальну підготовку або перепідготовку, відпо�

відає єдиним кваліфікаційним вимогам, що підтверд�

жується чинними документами (сертифікатом спеціалі�

ста), прийняла на себе етичні зобов'язання знати і вико�

нувати вимоги медичної деонтології та уклала трудовий

договір з ліцензованою медичною установою на

здійснення медичної діяльності. До медичних праців�

ників автор відносить лікарів, фармацевтів, провізорів і

середній медичний персонал та відзначає, що особа над�

іляється статусом медичного працівника, якщо вона фак�

тично виконує професійні обов'язки за відповідною ме�

дичною спеціальністю [25, с.12].

Г.В. Чеботарьова у визначенні "медичний працівник"

відокремлює три його обов'язкові ознаки, за яких осо�

ба повинна [26, с. 29]:

— виконувати професійні обов'язки за відповідною

медичною спеціальністю, безпосередньо, на професійній

основі надавати медичну допомогу чи медичні послуги;

— перебувати в трудових відносинах з закладом охо�

рони здоров'я або займатися підприємницькою діяльні�

стю та мати ліцензію;

— підтвердити свою медичну кваліфікацію.

Таким чином, медичних працівників можна класиф�

ікувати на персонал лікарів і середній медичний персо�

нал.

До категорії лікарського складу належать лікарі всіх

спеціальностей, що вказані в номенклатурі, затвердже�

ної наказом Міністерства охорони здоров'я України №

359 від 19.12.1997 р. [27].

Слід зазначити, що наказом Міністерства охорони

здоров'я України "Про атестацію молодших спеціалістів

з медичною освітою" від 23.11.2007 року № 742 визна�

чено, що право на атестацію мають [28]:

— молодші спеціалісти з медичною освітою всіх

спеціальностей, що отримали освітньо�кваліфікаційний

рівень "молодший спеціаліст" або "бакалавр" у вищих

навчальних закладах I—IV рівнів акредитації;

— особи, що мають незакінчену вищу освіту та в ус�

тановленому порядку допущені до медичної діяльності

на посадах, які вони обіймають;

— особи, що не мають відповідної освіти, але допу�

щені Міністерством охорони здоров'я України або МОЗ

СРСР до роботи на посадах молодших спеціалістів з ме�

дичною освітою (середніх медичних працівників). Такі

особи проходять атестацію за спеціальностями, до яких

віднесені ці посади.

Законопроектом "Про заклади охорони здоров'я та

медичне обслуговування" № 3850 від 8 січня 2014 р. пе�

редбачено ліцензування професійної діяльності лікарів.

У документі повідомляється, що введення ліцензування

діяльності лікарів обумовлено світовою практикою і ре�

____________________________
1 Дані із сайту міністерства фінансів України http://minfin.com.ua/taxes/�/koment_nezalprofdiyaln.html
2 Дані із сайту: http://www.meduniv.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=197&Itemid=206
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альними потребами у сфері охорони здоров'я, включа�

ючи необхідність встановлення чітких підстав на право

вести медичну діяльність в Україні особам з медичною

освітою. Планується, що нововведення підвищить відпо�

відальність і професійний рівень медичних працівників,

що, в свою чергу, захистить пацієнтів [29].

Отже, ми можемо дійти до висновку, що поняття

"ліцензування професійної діяльності медичних праців�

ників" потребує додаткового дослідження та уточнення.

ВИСНОВКИ
Аналіз наукової літератури та нормативно�правової

бази показав, що, незважаючи на теоретичну розроб�

леність понять "державне регулювання", "державне ре�

гулювання охорони здоров'я", "ліцензування профе�

сійної діяльності медичних працівників", дослідженням

встановлені різні підходи до визначення цих термінів.

Дослідженням встановлено, що зміст окремих

термінів категорійно�понятійного апарату проблеми дер�

жавного регулювання ліцензування професійної діяль�

ності медичних працівників, зокрема, поняття "ліцензу�

вання професійної діяльності медичних працівників" по�

требує додаткового тлумачення та уточнення.

Перспективи подальших досліджень. Вивчення та

впровадження зарубіжного досвіду з метою удоскона�

лення механізмів державного регулювання ліцензування

професійної діяльності медичних працівників в Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Організаційна функція характеризується біль�

шістю науковцями як загальна (основна) функція дер�

жавного управління, оскільки за своєю управлінською

природою є невід'ємною складовою функціонування

усієї вертикалі державної влади, вирішення завдань

загальносуспільного, державного та колективного

значення. Основна значущість цієї функції обгрунто�

вується також і тим, що завдяки її правильній реалі�

зації відбувається реалізація соціально необхідних

УДК 351

М. В. Білей,
аспірант, Інститут законодавства Верховної Ради України

УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ ЯК ФОРМА
РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

M. Biley,
post(graduate of Legislation Institute of Verkhovna Rada of Ukraine

THE ADMINISTRATIVE DECISION AS FORM OF REALIZATION OF ORGANIZATIONAL
FUNCTION OF PUBLIC ADMINISTRATION

У статті розглядаються теоретичні питання означення сутності управлінських рішень як фор�
ми реалізації організаційної функції державного управління та найбільш актуального засобу
управлінської діяльності. З цією метою наведено ознаки державно�управлінських рішень, ме�
ханізми їх реалізації, визначено управлінські вимоги до змісту конкретного управлінського
рішення, обгрунтовано важливість використання управлінського рішення у процесі державно�
управлінської діяльності. Зроблено висновок, що управлінське рішення як форма реалізації
організаційної функції державного управління виступає критерієм та показником належної дер�
жавно�владної організації публічного управління, формування та реалізації державної політи�
ки з різних питань суспільного розвитку. Управлінське рішення виступає як засіб і як форма
управлінської діяльності, до якого висуваються правові, управлінські та організаційні вимоги їх
підготовки та прийняття.

The theoretical questions of determination of essence of administrative decisions as forms of
realization of organizational function of public administration and most actual means of administrative
activity are examined in the article. Signs over of state�administrative decisions, mechanisms of their
realization are brought to that end, administrative requirements are certain to maintenance of
concrete administrative decision, importance of the use of administrative decision is reasonable in
the process of administrative activity. Drawn conclusion, that the administrative decision as form of
realization of organizational function of public administration comes forward as a criterion and index
of the proper state organization of public administration, forming and realization of public policy on
different questions of community development. An administrative decision comes forward as means
and as a form of administrative activity, to that the legal, administrative and organizational
requirements of their preparation and acceptance are pulled out.

Ключові слова: державне управління, функції, організаційна функція державного управління, управлі�

нське рішення, процес.

Key words: public administration, functions, organizational function of public administration, administrative

decision, process.

інтересів всього суспільства. Поряд з цим, завдяки

важливості даної функції ми можемо говорити про

таке явище, як організаційні засади діяльності усіх без

виключення державних інституцій (державні органи

влади, правоохоронні органи, армія, державні уста�

нови тощо).

Зміст, організаційні та правові форми та методи

здійснення функцій держави у своїй сукупності склада�

ють їх обсяг, вивчення яких має важливе теоретичне та

практичне значення, оскільки дозволяє пізнати особли�

вості функцій держави, розрізняти їх, побачити ті зміни,

які відбуваються у кожній функції в процесі розвитку дер�

жави.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання управлінських рішень як форми реалізації

організаційної функції державного управління висвітленні

у працях М.М. Білинської, В.Д. Бакуменка, Т.М. Кравцо�

вої, Н.Р. Нижник та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснити характеристику управлінсь�

кого рішення як форми реалізації організаційної функції

державного управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Форми управлінської діяльності є зовнішніми, пост�

ійно і типізовано фіксованими проявами практичної ак�

тивності органів державної влади чи органів місцевого са�

моврядування з формування та реалізації управлінських

цілей і функцій та забезпечення їх власної життєдіяль�

ності. Вони дають уявлення про те, що і як робиться в цих

органах зі здійснення їх компетенції [1, c. 158].

Правові форми управлінської діяльності фіксують уп�

равлінські рішення і дії, які мають юридичний зміст (уста�

новлення та застосування правових норм). Їх використо�

вують головно при підготовці, прийнятті й виконанні уп�

равлінських рішень. Для забезпечення ефективності уп�

равлінської діяльності важливо, щоб основні дії, операції,

прогнозні оцінки, експертизи, статистичні узагальнення,

інформаційні відомості, соціологічні дані, на яких базуєть�

ся те чи інше управлінське рішення, було чітко задоку�

ментовано, тобто представлено в належній правовій

формі. У більшості випадків управлінські рішення є пра�

вовим актом, співвіднесеним з компетенцією органу, а

також з чинними матеріальними і процесуальними пра�

вовими нормами. Роль правового акта в державному уп�

равлінні визначається тим, наскільки дотримано всіх пра�

вових процедур і вимог під час його підготовки та прий�

няття і який реальний управлінський потенціал він має.

Призначення правових форм, в які оформляється все, що

пов'язане з управлінським рішенням, полягає в забезпе�

ченні та посиленні правового змісту правових актів з тим,

щоб кожен із них завжди виходив із законодавства, прий�

мався в режимі законності й забезпечував права, свобо�

ди та зобов'язання громадян. Дотримання правових форм

є необхідним також під час виконання управлінських

рішень. Це правила доведення рішень до виконавців, аж

до їх підписів із зазначенням дати отримання; типові до�

кументи щодо оперативного і контрольного інформуван�

ня про хід виконання; акти перевірок і статистичні дані

[2].

Характеризуючи правові форми організаційної

функції державного управління пропонуємо проаналізу�

вати управлінські рішення як основну із них.

О. Кузьмін та О. Мельник розуміють управлінське

рішення як результат економічної формалізації економі�

чних, технологічних, соціально�психологічних, адмініст�

ративних методів менеджменту, на основі якого керуюча

система організації безпосередньо впливає на керовану

[3, с. 77].

Сутність управлінського рішення можна розглядати

у трьох аспектах [4, с. 3]:

1) вид діяльності, яка відбувається в керуючій системі

й пов'язана з підготовкою, знаходженням, вибором та

прийняттям певних варіантів дій (в цьому аспекті уп�

равлінські рішення — вид роботи в апараті управління,

певний етап процесу управління);

2) варіант впливу керуючої системи на керовану (в та�

кому розумінні управлінське рішення являє собою опис

передбачуваного впливу керуючої системи на керовану);

3) організаційно�практична діяльність керівника у ке�

рованій системі.

У науковій літературі до основних ознак державно�

управлінського рішення відносять [5, c. 61]:

— прийняття органами державної влади;

— спрямованість на вирішення проблем державного

рівня;

— належність до державно�управлінських відносин;

— оформлення у вигляді законодавчих та інших нор�

мативно�правових актів, політичних рішень (доктрин,

стратегій, концепцій), програмно�цільових документів

(програм, проектів, сценаріїв, планів), організаційно�роз�

порядчих рішень (розпоряджень, доручень тощо);

— формування на їх основі державно�управлінських

впливів;

— обов'язковість для виконання всіма передба�

ченими в них особами, підприємствами, організаціями, ус�

тановами, органами державної влади;

— першочерговість забезпечення необхідними дер�

жавними ресурсами.

Розглядаючи управління як діяльність суб'єкта з ме�

тою впливу на об'єкт для досягнення цілей організації,

підприємства або установи, управлінське рішення буде

мати також два значення. Перше — "управлінське рішен�

ня" — певний документ фахівців, керівників, який містить

завдання, напрями і кроки, терміни, ресурси подальшої

діяльності. А друге, "управлінське рішення" — розгорну�

тий у часі логіко�розумовий, емоційно�психологічний,

організаційно�правовий процес, який здійснюється в ме�

жах компетенції суб'єкта управління, внаслідок чого ви�

никає проект зміни в організації, підприємстві, установі в

цілому або окремих їх ланках [6].

Н. Мала класифікує управлінські рішення за такими

ознаками [7, с. 22—24]:

1. За суб'єктом прийняття:

— одноосібні (приймаються однією особою);

— колективні (приймаються на загальних зборах чи

окремою групою працівників).

2. За особливістю розв'язуваних завдань:

— програмовані (передбачають структурованість і по�

вторюваність через певні проміжки часу, ухвалюються за

типових ситуацій);

— непрограмовані (приймаються у неструктурованих,

невизначених ситуаціях за нестачі повної інформації і

трапляються зрідка).

3. За рівнем прийняття:

— рішення на вищому (інституційному) рівні управлі�

ння (мають загальний характер, стосуються всієї органі�

зації і є компетенцією керівника вищого рівня управлі�

ння);

— рішення на середньому (управлінському) рівні уп�

равління (приймаються керівниками середнього рівня уп�

равління у межах делегованих їм повноважень);

— рішення на низовому (технічному) рівні управлін�

ня (мають регулюючу спрямованість і приймаються на ни�

зовому рівні управління).

4. За сферою охоплення:

— загальні рішення (стосуються всієї організації);

— часткові рішення (спрямовані на регулювання

певного процесу в конкретній ситуації та стосуються кон�

кретних підрозділів).

5. За тривалістю дії:

— короткотермінові (реалізуються протягом року для

поточної роботи організації);
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— середньотермінові (реалізуються протягом 1—5

років);

— довготермінові (реалізуються протягом тривало�

го терміну більше 5 років).

6. За способом обгрунтування:

— інтуїтивні (спираються на внутрішні передчуття);

— раціональні (передбачають об'єктивний аналітич�

ний процес):

— аналітичні (передбачають оцінювання різних аль�

тернатив);

— логічні (грунтуються на судженнях, знаннях, попе�

редньому досвіді);

— імпульсивні (процеси побудови гіпотез істотно пе�

реважають над їх контролем);

— інертні (кількість перевірок і контрольних функ�

цій значно переважає кількість висунутих гіпотез).

7. За ступенем складності:

— складні (мають важливе значення для майбутньо�

го організації і потребують творчого підходу, вирішенню

несподіваних чи непередбачуваних проблем);

— середньої складності (вимагають комплексного

розгляду);

— прості (не вимагають великих зусиль для їх прий�

няття).

8. За рівнем централізації:

— централізовані (приймаються важливі управлінські

рішення у єдиному центрі, тобто на вищому рівні управл�

іння);

— децентралізовані (передбачають вироблення уз�

годженого на всіх рівнях управління рішення, спонука�

ють до генерування нових ідей);

— комбіновані (поєднують елементи централізованих

і децентралізованих рішень).

9. За цілеспрямованістю:

— стратегічні (визначають напрями спеціалізації, пер�

спективи соціального та економічного розвитку тощо);

— тактичні (пов'язані з конкретним розташуванням

сил і ресурсів);

— оперативні (виникають у разі порушення виробни�

чого процесу внаслідок непередбачених внутрішніх або

зовнішніх обставин).

10. За частотою повторення:

— випадкові (вимагають глибокого аналізу нестан�

дартної ситуації);

— періодично повторювані (містять визначені умови,

кінцеві продукти і дії, необхідні для успішного досягнен�

ня мети);

— неперіодично повторювані (містять попередній

досвід керівника і результати прийнятих рішень).

11. За ступенем новизни:

— інноваційні (приймаються за проблемами, що ви�

никають вперше після ретельного вивчення стану справ,

досвіду інших організацій і реальних можливостей

підприємства);

— стандартні (приймаються на основі вивчення і по�

рівняння наявного досвіду й подібних ситуацій).

12. За характером:

— економічні (пов'язані з економічним механізмом

функціонування організації);

— соціально�психологічні (пов'язані з соціально�пси�

хологічними аспектами функціонування організації);

— адміністративні (передбачають юридичний вплив

на відносини людей під час виробництва, оскільки регу�

люються певними правовими нормами);

— технологічні (пов'язані з технологічними аспекта�

ми функціонування виробництва) тощо.

13. За наслідками впливу:

— негативні (супроводжуються типовими помилками,

негативними наслідками);

— нейтральні (не мають сили управлінського впли�

ву);

— позитивні (передбачають вибір найефективнішого

варіанта рішення із можливих).

Визначено такі параметри практичного значення

прийняття управлінських рішень [8]:

— виконання законодавчих і нормативних актів з пи�

тань державного управління залежить не тільки від наяв�

ності та якості цих актів, але й від здатності їх реалізації

на місцях через управлінські рішення, систему їх функці�

онування (підготовку, прийняття, реалізацію);

— управлінські рішення спрямовують, мобілізують,

узгоджують і координують, стимулюють дії державних

органів, персоналу організацій, які належать до сфери

їхнього управління;

— важливі соціально�економічні та соціально�психо�

логічні (а нерідко й політичні) наслідки управлінських

рішень, їх вплив на авторитет державних органів, мораль�

но�психологічний стан громадян і колективів, економіч�

ну і політичну стабільність у суспільстві;

— за кожним управлінським рішенням стоять консти�

туційні права, потреби і долі громадян;

— як результат розумової праці, політичної свідо�

мості й волі керівників, управлінські рішення стають важ�

ливим критерієм і показником їхніх керівних здібностей,

професіоналізму та компетентності.

Процес прийняття управлінського рішення передба�

чає наявність таких складових [9, c. 58—59]:

1. Суб'єкт прийняття управлінського рішення — лю�

дина або група людей, наділених необхідними повнова�

женнями для прийняття рішення і які несуть за це відпов�

ідальність.

2. Керовані змінні — сукупність чинників та умов, що

викликають появу тієї або іншої проблеми, якими може

управляти суб'єкт прийняття управлінського рішення.

3. Некеровані змінні — ситуації, якими не може уп�

равляти суб'єкт прийняття управлінського рішення, але

якими можуть управляти інші особи. У сукупності з керо�

ваними змінними некеровані змінні можуть впливати на

результат вибору, утворюючи фон проблеми або її навко�

лишнє середовище.

4. Обмеження (внутрішні й зовнішні) на значення ке�

рованих і некерованих змінних, які в сукупності ви�

значають область допустимих значень рішення.

5. Критерій (або критерії) для оцінки альтернативних

варіантів рішення. Критерій може бути заданий кількісною

моделлю або якісно (в термінах індивідуальних переваг

або в термінах нечіткої логіки).

6. Вирішальне правило (або система вирішальних пра�

вил) — принципи і методи вибору рішення, в результаті

застосування яких отримують рекомендації або рекомен�

доване рішення (хоча остаточний вибір залишається за

особою, яка приймає рішення).

7. Альтернативи (можливі результати), залежні як від

значень якісних або кількісних керованих і некерованих

змінних, так і від самого вибору.

8. Рішення, що припускає існування принаймні двох

альтернатив поведінки (інакше проблеми прийняття уп�

равлінського рішення не виникає, зважаючи на відсутність

вибору).

9. Можливості реалізації прийнятого рішення.

У наукових джерелах визначено такі основні вимоги

до управлінських рішень [10, c. 5]:

— наукова обгрунтованість — передбачає розробку

рішень з урахуванням об'єктивних закономірностей
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розвитку об'єкта управління, які знаходять своє відобра�

ження у технічних, економічних, організаційних та інших

аспектах діяльності об'єкта управління. Застосування на�

укового підходу дозволяє керівникові з вищим ступенем

об'єктивності оцінювати проблемну ситуацію, враховувати

наявні ресурси та обмеження, формулювати та аналізу�

вати варіанти рішень, вибирати серед них найбільш опти�

мальне та передбачати його можливі наслідки. Знання

теорії прийняття рішень — це професійна компетентність

кожного керівника;

— цілеспрямованість — зумовлена самим змістом уп�

равління і передбачає, що кожне управлінське рішення

повинне мати мету, чітко пов'язану із стратегічними пла�

нами розвитку об'єкта управління;

— кількісна визначеність управлінського рішення —

передбачає встановлення виражених у кількісних показ�

никах результатів реалізації розроблюваного рішення. Ре�

зультати, які не мають кількісного вимірювання, мають

бути охарактеризовані якісно;

— дотримання правових норм, на яких базується

діяльність усіх служб системи управління — передбачає, що

будь�яке управлінське рішення повинне випливати з цих

норм, не порушувати їх, та виходити з компетенції структур�

ного підрозділу, апарату управління чи посадової особи;

— оптимальність — зумовлює потребу вибору тако�

го варіанта рішення, який відповідав би економічному кри�

терію ефективності діяльності: максимум результату при

мінімумі витрат;

— своєчасності рішень — передбачає прийняття уп�

равлінських рішень у момент виникнення проблеми, по�

рушень, відхилень в об'єкті управління. Своєчасність

рішення також пов'язана з додержанням строків підго�

товки, доведення до виконавців та дієвий контроль вико�

нання;

— комплексність управлінського рішення — перед�

бачає врахування усіх найважливіших взаємозв'язків та

взаємозалежностей діяльності організації;

— повнота оформлення управлінського рішення —

форма його викладу повинна виключати непорозуміння

або двоїстість у розумінні завдань, поставлених перед ви�

конавцями, давати можливість контролювати хід його ви�

конання, вносити корективи, що зумовлюється рішення.

Рішення слід формулювати чітко та лаконічно. Разом з

конкретними завданнями, діями з реалізації рішення слід

вказувати: конкретні способи та засоби виконання дій;

строки виконання, склад виконавців, що відповідають за

їх реалізацію; порядок взаємодії виконавців; необхідні ре�

сурси; форми контролю та обліку проміжних і кінцевих

результатів; перелік та зміст документів, які відобража�

ють хід виконання рішення тощо.

ВИСНОВКИ
Таким чином, управлінське рішення як форма реа�

лізації організаційної функції державного управління ви�

ступає критерієм та показником належної державно�влад�

ної організації публічного управління, формування та ре�

алізації державної політики з різних питань суспільного

розвитку. Управлінське рішення виступає як засіб, і як

форма управлінської діяльності, до якого висуваються

правові, управлінські та організаційні вимоги їх підготов�

ки та прийняття.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Значний інтерес до проблемних регіонів і забезпе�

чення територіального розвитку проявляється сьогодні

як з боку науковців, так і керівництва України. Це ви�
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У статті визначені особливості державного управління проблемними регіонами за кордоном.
До цих регіонів в ЄС відносять слаборозвинуті, структурно слабкі регіони території та кризові.
Для України особливу цікавість становить досвід закордонного регулювання розвитку кризо�
вих проблемних регіонів, зокрема депресивних територій, а також територій, які постраждали
в результаті природних або техногенних катастроф, і регіонів широкомасштабних суспільно�
політичних конфліктів. Установлено, що в Україні до ключових об'єктів державної політики
підтримки функціонування регіонів відносяться, насамперед, депресивні, оскільки вони мають
достатньо високий рівень виробничого й технічного потенціалу, розвинуту промислову інфра�
структуру та мережу між� і внутріньорегіональних зв'язків. Запропоновано, законодавчо впо�
рядкувати, з одного боку, понятійний апарат — визначення "регіон", яке міститься в Законі Ук�
раїни "Про засади державної регіональної політики", а з другого боку, процес ранжування про�
блемних регіонів, зокрема депресивних (Закон України "Про стимулювання розвитку регіонів").

The paper determines the peculiarities of the state administration of problem regions abroad. These
regions in EU include under�developed, structurally weak and crisis ones. For Ukraine, it is especially
interesting to pay attention to the experience of foreign control of development of crisis regions, in
particular, the depressed areas, the areas, which suffered as the result of natural or man�made
disasters, and the areas with large�scale social and political conflicts. It was determined that in
Ukraine, the key objects of the state policy of support of regional functioning include, first of all, the
depressed regions, as they have rather high level of productive and technical potential, the developed
industrial infrastructure, and the network of inter� and intraregional relations. It was proposed to
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кликано збільшенням викликів та загроз такому роз�

витку, необхідністю найбільш раціонального викорис�

тання регіональних ресурсів як потенціалу всієї дер�

жави. Вирішення цього завдання видається можливим



Інвестиції: практика та досвід № 10/201676

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

за умови науково обгрунтованого оцінювання перспек�

тив функціонування й удосконалення механізмів дер�

жавного регіонального управління, зокрема проблем�

них регіонів через можливість концентрації кризових

ситуацій у них.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико�методологічним питанням удосконален�

ня державної регіональної політики присвячена значна

кількість наукових робіт В. Бакуменка, С. Білої, З. Вар�

налія, В. Воротіна, І. Дегтярьової, С. Домбровської,

М. Долішнього, С Майстра, О. Коротич, В. Кравців,

О. Лебединської, В. Мамонової та ін. Зважаючи на інтег�

раційні прагнення України та сучасний стан її функціо�

нування, можемо зазначити, що перед нею стоїть зав�

дання вдосконалення вітчизняного законодавства щодо

регіонального розвитку, децентралізації функцій дер�

жави та виваженої підтримки проблемних територій, їх

типізації.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення особливостей і

слабких місць державного управління проблемними ре�

гіонами в Україні та наукове обгрунтування засад його

вдосконалення, зважаючи на закордонний досвід.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У кожній державі світу є самодостатні, економічно

сильні, а також проблемні регіони. Стосовно проблем�

них регіонів і територій, то в науковій літературі та за�

конодавстві багатьох країн, насамперед, європейських,

використовуються такі поняття, як відсталий (слабороз�

винений), структурно слабкий, кризовий, депресивний

тощо. Одразу відзначимо, що ми погоджуємося із В. Ма�

моновою та ін. [3], що поняття "регіон" і "територія" слід

термінологічно розмежовувати, адже територія має

"масштабніший" (просторовий) зміст, а регіон — гли�

бинний (об'єктовий).

Проблемний регіон, як правило, розглядається в

якості адміністративної одиниці (території), яка не в

змозі вирішити самостійно свої соціально�економічні й

екологічні проблеми, тому потребує підтримки з боку

держави.

У типології проблемних регіонів держав�членів ЄС

виокремлюють слаборозвинуті (відсталі), структурно

слабкі регіони території та кризові [8]. Щодо перших,

тобто відсталих регіонів, то вчені (С. Біла, О. Коротич,

О. Лебединська, В. Мамонова та ін. [2; 3]) до основних

їх "проблемних" ознак відносять низьку інтенсивність

господарської діяльності, низький рівень диверсифі�

кації галузевої структури промисловості, значне відста�

вання їх від інших регіонів за рівнем наявного виробни�

чого потенціалу, слабкий науково�технічний потенціал,

відносно слабка інфраструктурна забезпеченість тери�

торій, у т. ч. транспортна, недостатньо розвинута со�

ціальна сфера (рис. 1).

Слаборозвинуті регіони здебільшого мають не�

значні внутрішні резерви економічного зростання,

тому реалізація наявних переваг потребує широко�

масштабної економічної підтримки з боку держави.

З позиції Ш.А. Омарова [4], такий різновид проблем�

ного регіону представляє собою територію, рівень

розвитку промислового виробництва якої значно ниж�

чий, ніж у середньому в країні. За твердженням цьо�

го науковця�регіоналіста, до слаборозвинених регі�

онів в Україні варто зарахувати Поділля, Полісся, За�

карпаття.

Структурно слабкі території в типології регіонів ЄС

— це кризові сільськогосподарські райони. Означені

регіони характеризуються певними показниками, а

саме: рівнем безробіття (вище середнього в ЄС), рівнем

зайнятості населення, питомою вагою останнього, зай�

нятого в сільському господарстві, яка при цьому має

бути превалюючою. Отже, виявлення проблемних ре�

гіонів відбувається за принципом порівняння прийня�

тих показників із середніми показниками в держав�

членів ЄС.

Серед кризових проблемних регіонів виділяють

депресивні території, а також території, які постраж�

дали в результаті природних або техногенних катаст�

роф і регіони широкомасштабних суспільно�політич�

них конфліктів. Відмінними ознаками цих регіонів є

втрата накопиченого економічного потенціалу, значні

розміри вимушеної міграції населення. У кризових про�

блемних регіонах збільшення глибини економічного

кризу може призвести до катастрофічних соціальних і

політичних деформацій. Тому серед науковців найбіль�

ший інтерес викликають, насамперед, депресивні ре�
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Рис. 1. Ранжування проблемних регіонів країн6членів ЄС
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гіони. Зазначені регіони можуть виділятися в дослід�

женнях щодо аналізу розвитку регіонів у відповідності

до проектів, зокрема TASІС. На думку В. Глухої та ін.,

депресивні регіони принципово відзначаються від

інших тим, що за умови більш низьких, ніж у цілому в

країні, показниках соціально�економічного розвитку,

у минулому ці регіони були розвинутими, а за деякими

видами генерації займали провідні позиції [1]. Здеб�

ільшого депресивні регіони мають достатньо високий

рівень накопиченого виробничого й технічного потен�

ціалу, розвинуту промислову інфраструктуру, кваліф�

іковану робочу силу, розвинуту мережу між� і внутрі�

ньорегіональних зв'язків.

Відповідно до вітчизняного законодавства до клю�

чових об'єктів державної політики стимулювання ди�

намічного розвитку регіонів відносяться, у першу чер�

гу, депресивні регіони. Варто підкреслити, що спеціаль�

ним правовим документом, який визначає правові, еко�

номічні й організаційні принципи державної регіональ�

ної політики щодо підтримки розвитку територій і по�

долання їх деприсивності, є Закон України "Про сти�

мулювання розвитку регіонів" [6]. Відповідно до ньо�

го таке стимулювання передбачає комплекс правових,

організаційних, наукових, фінансових та інших заходів,

які спрямовані на досягнення стійкого функціонуван�

ня територій на основі поєднання економічних, соц�

іальних та екологічних інтересів на державному і регі�

ональному рівнях, максимально результативне й ефек�

тивне використання потенціалу цих регіонів в інтере�

сах їх населення та держави в цілому. Згідно з указа�

ним законом строк, на який території надається ста�

тус депресивної, не може перевищувати 7 років. Якщо

територія за показниками розвитку залишається деп�

ресивною, то Уряд України за погодженням із відпов�

ідною місцевою радою території, визнаної депресив�

ною, може продовжити цей строк, але не більше ніж

на 5 років [там само].

До депресивних територій відносяться регіони або

їх частина (промислові, сільські райони, міста респуб�

ліканського або обласного значення, декілька районів),

рівень розвитку яких за показниками, установленими

аналізованим законом, є нижчим/вищим у порівнянні з

територіями відповідного типу.

Одразу відзначимо, що промисловим визнаєть�

ся район, у якому питома вага зайнятого в промис�

ловості населення є більшою, ніж кількість людей,

які зайняті в сільському господарстві. Відповідно,

сільським можна вважати район, у якому більшою є

чисельність населення, яке працює в сільському гос�

подарстві.

Якщо дати однозначне визначення категорії райо�

ну не можливо, то розглядаються додаткові показни�

ки. Зокрема промисловими є райони, в яких обсяг зреа�

лізованої промислової продукції на душу населення ста�

новить не менше 50 % середнього показника в країні.

Райони, які не відповідають таким умовам, зараховують�

ся до сільських.

Критерії оцінювання депресивних регіонів, промис�

лових і сільських районів, міст республіканського й об�

ласного значення в Україні визначаються Законом Ук�

раїни "Про стимулювання розвитку регіонів" [6] (табл.

1).

У наукових напрацюваннях групи учених [2; 7] за�

пропоновані ознаки, які дозволяють відрізнити депре�

сивні регіони від інших проблемних регіонів. Зважаючи

слід на те, що депресивними територіями, як правило,

уважаються промислові (власне, "старопромислові")

райони із достатньо високим рівнем накопиченого еко�

номічного потенціалу, значною питомою вагою промис�

лового виробництва в структурі господарств, які потра�

пили в глибоку і стійку економічну кризу. Її підгрунтя

становлять падіння попиту на основну продукцію або

зниження її конкурентоздатності, нераціональне вико�

ристання важко відновлювальних мінерально�сировин�

них ресурсів та інші причини, що зумовлюють руйнацію

пропорційності в циклі генерації "виробництво — спо�

живання", яке й створює передумови для виникнення

депресивного стану. Це стосується також розвинутих аг�

ропромислових районів зі значною питомою вагою

сільськогосподарського виробництва у структурі ВВП

країни.

Загальновідомо, що найбільш структурно слабки�

ми є західні та північні регіони України. У них поряд із

традиційно низькими показниками промислового роз�

витку спостерігалися також значні втрати й у сільсько�

му господарстві (протягом значного періоду), яке є го�

ловною сферою економіки цих регіонів. Значно кращою

складалася ситуація в східних і центральних областях

України.

За свідченням В. Черкаски [7], протягом останніх

5 років (2010 — 2015 рр.) низькі показники ВРП на

душу населення (нижче середнього значення в країні

Таблиця 1. Різновид і критерії визначення депресивного регіону

№ з/п Різновид і критерії визначення депресивного регіону
1 Депресивним може бути визнано регіон, в якому протягом останніх 5 років середній показник обсягу 

валового регіонального продукту (до 2004 року – обсягу валової доданої вартості) на одну особу є 
найнижчим 

2 Депресивним може бути визнано промисловий район, в якому протягом останніх 3 років рівень 
зареєстрованого безробіття та частка зайнятих у промисловості є значно вищими, а обсяг реалізованої 
промислової продукції (робіт, послуг) на одну особу та рівень середньомісячної заробітної плати є значно 
нижчими за відповідні середні показники розвитку територій цієї групи 

3 Депресивним може бути визнано сільський район, в якому протягом останніх 3 років щільність сільського 
населення, коефіцієнт природного приросту населення, рівень середньомісячної заробітної плати та обсяг 
реалізованої сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) на одну особу є значно нижчими, а частка 
зайнятих у сільському господарстві є значно вищою за відповідні середні показники розвитку територій 
цієї групи 

4 Депресивним може бути визнано місто обласного, республіканського в АРК значення, в якому протягом 
останніх 3 років рівень зареєстрованого, зокрема довготривалого, безробіття є значно вищим, а рівень 
середньомісячної заробітної плати є значно нижчим за відповідні середні показники розвитку територій 
цієї групи 
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в 2 рази) мали більше 40 % регіонів України. Самим

низьким цей показник стабільно був у 3 областях Ук�

раїни, а саме: Чернівецькій, Тернопільській і Закар�

патській. Прикметно, що статус депресивних вищезаз�

наченим регіонам не був наданий, тому програми дер�

жавної санації та підтримки не розроблялися. Разом

із тим, зауважимо, що депресивними в Україні іденти�

фікуються структурно слабкі території, які не мали

значного економічного потенціалу, а питома вага про�

мислового (сільгосп) виробництва в цих регіонах сут�

тєво не була високою, порівняно із середнім значен�

ням у державі.

Зважаючи на викладене, уважаємо, що слід зако�

нодавчо впорядкувати, з одного боку, понятійний апа�

рат — визначення "регіон", яке міститься в Законі Укра�

їни "Про засади державної регіональної політики" [5],

а з другого боку, процес ранжування проблемних ре�

гіонів, зокрема депресивних (Закон України "Про сти�

мулювання розвитку регіонів" [6]). Останнє має особ�

ливе значення в контексті сучасних умов фінансово�

економічної кризи, суспільно�політичних конфліктів на

Сході України та її прагнення участі в інтеграційних про�

цесах.

ВИСНОВКИ
На наш погляд, важливо, науково дослідити відпо�

відний закордонний досвід щодо моделей регіональ�

ного розвитку (ліберальної, консервативної, еколо�

го�економічної, сервісно�орієнтованої тощо). На цій

підставі можна бути здійснити аргументовану розроб�

ку та затвердження індикаторів (ознак) віднесення тих

чи тих територій до слаборозвинутих, кризових, зок�

рема депресивних. Це у свою чергу сприятиме вдос�

коналенню механізму їх державної санації та підтрим�

ки, установленню інших строків і процедур контролю

за використанням державних фінансових та інших ре�

сурсів, що надаватимуться проблемним регіонам.

Крім того, слід законодавчо встановити, скільки рег�

іонів України можуть одночасно визнаватися депре�

сивними або структурно слабкими. Уважаємо, що в

цьому випадку може бути корисний напрацьований

позитивний досвід держав�членів ЄС, зокрема аплі�

ковано положення Territorial Agenda of the European

Union 2020.
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ВСТУП
Особливе місце в питаннях адаптації податкової політи�

ки України до вимог ЄС належить регіональній податковій

політиці. Регіональна податкова політика як наукова кате�

горія відображає систему заходів державних та місцевих

органів влади, направлених на удосконалення системи опо�

даткування регіонів з урахуванням їх податкоспроможності.

Вона, з одного боку, відображає механізми державного

регулювання з метою забезпечення оптимального оподат�

кування регіонів (перелік місцевих податків і зборів, відсо�

ток регулюючих податків, закріплених на постійній основі

згідно з чинним законодавством за регіоном). З іншого —

місцевим владним структурам надано право в межах, виз�

начених законодавством, надавати пільги платникам зі спла�

ти окремих податків та зборів, що надходять до місцевих

бюджетів. Система заходів, яку передбачає регіональна

податкова політика, повинна бути направлена на реаліза�

цію інтересів держави відносно регіонів і внутрішніх інте�

ресів самих регіонів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Сталий розвиток держави багато в чому залежить від

того, наскільки ефективно забезпечується розмежування

фінансових ресурсів, необхідних для виконання відповід�

ними органами влади покладених на них функцій. Важливу

роль в забезпеченні органів влади всіх рівнів фінансовими

ресурсами відіграють податки, а також реалізована подат�

кова політика в регіонах. Незважаючи на актуальність про�

блеми формування та реалізації регіональної податкової

політики, українські вчені мало уваги приділяють даній про�
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блемі. Значно активніше вона розробляється європейськи�

ми практиками. Так, розглядаючи проблему оподаткування

з позицій регіонального розвитку в європейських країнах,

для українських реалій необхідно справедливо розподіля�

ти податковий тягар між усіма регіонами, враховуючи їх

податкоспроможність, що означає вилучення податкових

надходжень з регіонів відповідно до їх можливостей з ура�

хування потреб соціально�економічного розвитку при вико�

ристанні усіх регіональних ресурсів, а також розширення

бази оподаткування. Таким чином, згідно з вимогами часу

назріла необхідність проведення аналітичних досліджень

щодо участі регіонів у формуванні бюджетів різних рівнів з

урахуванням можливостей цих регіонів. Тому в роботі ста�

виться завдання дослідити теоретичні підходи до досліджен�

ня ефективності реалізації регіональної податкової політи�

ки в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Регіональна податкова політика знаходиться в складній

ієрархічній співпідпорядкованості і функціональній залеж�

ності від інших елементів, і повинна відповідати певним ви�

могам:

1. Регіональна податкова політика повинна будуватися

на теоретичних підходах до проблем розвитку регіону. Роз�

виток регіону відбувається нерівномірно, тому що існують

найбільш стабільні галузі, так звані "локомотиви економі�

ки", що представляють собою "полюси розвитку". Отже,

основні інструменти реалізації регіональної податкової по�

літики повинні бути спрямовані на підтримку і розвиток га�

лузей в економіці регіону, які є полюсами зростання. Вияв�
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лення цих сфер здійснюється на основі аналізу соціально�

економічного розвитку регіону.

2. Регіональна податкова політика не повинна супере�

чити основним напрямам регіональної політики, до яких

відносяться: досягнення економічно і соціально виправда�

ного рівня комплексності та раціоналізації структури гос�

подарства регіонів, підвищення в ринкових умовах її життє�

здатності.

Держава для регулювання економічних процесів регіо�

нального розвитку має в арсеналі прямі (інвестиції, дотації,

субвенції і т.д.) і непрямі методи регулювання (фінансові

важелі). Податкова політика відноситься до методів непря�

мого регулювання, бо вона забезпечує умови економічної

зацікавленості або незацікавленості платників податків —

юридичних та фізичних осіб.

3. Регіональна податкова політика повинна відповідати

основним напрямам державної податкової політики. Регіо�

нальні органи влади, спираючись на нормативну базу, є єди�

ним суб'єктом, що формує і реалізує податкову політику

певного регіону. Саме від них залежить обраний курс в рег�

іональній податковій політиці. Таким чином, органи влади

регіону визначають, якою буде регіональна податкова пол�

ітика, який розвиток вибере регіон, які галузі слід підтри�

мувати більше інших і т.д.

Важливою проблемою більшості місцевих податків є їх

цільове використання. Складно виконувати необхідні для

управління регіоном функції, не маючи вільних коштів. Фор�

мування власних джерел забезпечення діяльності органів

управління регіоном видається досить вразливим місцем у

розмежуванні повноважень між рівнями державної влади

на даному етапі. Це можна пояснити наступними аргумента�

ми.

По�перше, до компетенції регіону знаходиться безліч

складних питань, які вимагають значного фінансування. До

таких можна віднести: державний, економічний, екологіч�

ний, соціальний розвиток регіону; фінансове, кредитне ре�

гулювання в умовах розвитку фінансової кризи та гіперінф�

ляції; підтримка і зміцнення енергетичних, інформаційних,

транспортних, інженерних систем життєзабезпечення.

По�друге, різкі зміни в державному устрої, посилення

деформації міжрегіональних пропорцій, загально�

український спад виробництва, рівня життя, криза в усіх

сферах економічної діяльності призвели більшість регіонів

до нестачі власних фінансових ресурсів [1, с. 237].

По�третє, формування місцевого бюджету в основному

відбувається за рахунок регулюючих податків, розміри

відрахувань яких щорічно встановлюються законодавством.

Отже, у регіонів немає можливості розробляти самостійну

політику розвитку на тривалий період часу з достатньою

часткою вірогідності.

Забезпечення соціально�економічного розвитку регіо�

ну вимагає від регіонів України використання всього арсе�

налу наявних у нього методів впливу на економіку на регіо�

нальному рівні. Одним з головних інструментів при реалі�

зації поставлених цілей є регіональна податкова політика.

Слід зазначити, що регіональна податкова політика є

складовою частиною загальнодержавної податкової політи�

ки. Вони структурно пов'язані між собою. Однак регіональ�

на податкова політика прив'язана до потреб регіону, що

обслуговується, та його виробничо�фінансового потенціа�

лу.

Податкова політика як на державному, так і на регіо�

нальному рівнях виступає інструментом регулювання еко�

номічних відносин і тенденцій. Вона впливає на обсяг ви�

робництва і його структуру, і відповідно на зростання вало�

вого регіонального продукту, на інноваційно�інвестиційний

розвиток, на ослаблення або посилення соціальної дифе�

ренціації, на розподіл доходів. До фінансово�економічних

важелів в економіці належить вирішальна роль в об'єднанні

всіх чинників регіонального економічного розвитку в єдину

систему, що створює регіональний відтворювальний комп�

лекс.

Треба зазначити, що на регіональному рівні при Дер�

жавній фіскальній службі України діють певні територіальні

органи та спеціалізовані департаменти та органи (Інформа�

ційно�довідковий департамент ДФС, спеціалізована лабо�

раторія з питань експертизи та досліджень ДФС, департа�

мент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпе�

чення), які займаються місцевими податками та зборами.

До місцевих податків відносяться:

— податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

ділянки;

— єдиний податок для юридичних осіб;

— єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяль�

ності�фізичних осіб;

— транспортний податок;

— єдиний податок для юридичних осіб — сільськогос�

подарських товаровиробників (IV група);

— плата за землю (у складі податку на майно).

До місцевих зборів відносяться:

— збір за провадження деяких видів підприємницької

діяльності;

— збір за місця для паркування транспортних засобів;

— туристичний збір [2].

Від змісту регіональної податкової політики багато в

чому залежать масштаби виготовлених матеріальних благ в

регіонах, інвестиційна та підприємницька активність, скоро�

чення або зростання зайнятості, рівень доходів чи якість

життя населення, а також можливість розвитку невиробни�

чої і соціальної сфер територій.

На наш погляд, зміст регіональної податкової політики

полягає у формуванні та регулюванні нею бюджетних і по�

даткових потоків, які утворюють доходи бюджетної систе�

ми регіону, включаючи регіональні позабюджетні фонди.

Зміст регіональної податкової політики включає в себе на�

ступні ланки:

— розробка науково�обгрунтованих концепцій розвит�

ку податкової системи, які формуються на підставі вивчен�

ня вимог економічних законів, всебічного аналізу стану роз�

витку податкового потенціалу і економіки регіонів, потреб

та інших чинників;

— визначення основних напрямків використання по�

датків на поточний період і перспективу. Але, при цьому

необхідно виходити із шляхів досягнення поставлених цілей,

передбачених регіональною економічною політикою, а та�

кож враховувати загальнонаціональні та міжрегіональні

чинники, можливості і ступінь впливу податків на регіональ�

ну економіку і соціальну сферу;

— реалізація практичних дій, спрямованих на досягнен�

ня поставлених цілей, на національному, регіональному і

місцевому рівнях.

Реалізація раціональної регіональної податкової пол�

ітики дозволяє вирішувати наступні завдання:

— забезпечення регіону фінансовими ресурсами;

— створення умов для регулювання регіональної еко�

номіки;

— згладжування нерівності в рівнях доходів населен�

ня.

Цілі регіональної податкової політики формуються під

впливом цілого ряду чинників, найважливішими з яких є соц�

іально�економічна ситуація, яка склалася в регіонах. Відпо�

відно, методи здійснення податкової політики залежать від

тих цілей, які прагнуть досягти органи державної влади, в

процесі реалізації регіональної податкової політики.

У сучасних умовах основними цілями регіональної по�

даткової політики України повинні бути:

— збільшення обсягів виробництва і забезпечення еко�

номічного зростання;
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— забезпечення потреб усіх рівнів влади в грошових

коштах, достатніх для виконання відповідними органами

влади і управління покладених на них функцій і завдань;

— вирівнювання соціально�економічних і фінансових

умов розвитку регіонів;

— забезпечення реалізації принципів податкової сис�

теми та податкової єдності, заснованих на єдиному економ�

ічному та податковому просторі;

— забезпечення та становлення фінансових і економі�

чних гарантій місцевого самоврядування.

Для реалізації поставлених цілей, ми вважаємо за не�

обхідне вирішити такі основні завдання регіональної подат�

кової політики, а саме:

— підвищення якості та результативності податкового

адміністрування за рахунок вдосконалення оперативної си�

стеми контролю за неплатниками податків (вдосконалення

системи податкової звітності, оперативна оцінка податко�

вої бази, виявлення та облік всіх об'єктів оподаткування) та

створення ефективної системи обліку податкових пільг (кон�

троль над платниками податків, які мають пільги, з метою їх

цільового використання);

— зростання рівня ділової активності суб'єктів госпо�

дарювання за рахунок створення сприятливого інвестицій�

ного клімату в регіоні (стимулювання розвитку реального

сектора економіки регіону, формування пільгових умов опо�

даткування для інвесторів, зокрема в сфері туризму і елек�

троенергетики, контроль за соціально�економічним станом

регіону) і податкового стимулювання господарюючих

суб'єктів (державна підтримка пріоритетних галузей еконо�

міки регіону, диференціація податкових ставок залежно від

об'єкта оподаткування, розгляд можливості зниження по�

даткового навантаження);

— консолідація бюджетних доходів за рахунок макси�

мального використання податкових можливостей (можна

досягти шляхом постійного моніторингу податкового наван�

таження на платників податків, прийняття оперативних за�

ходів у разі зниження податкових надходжень, оцінки по�

даткового потенціалу регіону) і зменшення обсягу заборго�

ваності до консолідованого бюджету регіону (посилення

заходів до неплатників, які забезпечують неможливість і

невигідність ухилення від сплати податкових платежів до

бюджету, надання можливості відстрочки погашення забор�

гованості, проведення роз'яснювальних робіт з неплатни�

ками податкових платежів).

Регіональна податкова політика багато в чому залежить

від системи територіального поділу праці та виробничої

спеціалізації регіонів і забезпечується за допомогою фор�

мування сприятливих умов для залучення фінансових ре�

сурсів українських та іноземних інвеститорів до розвитку

соціально�економічної сфери регіонів за рахунок надання

податкових пільг, а також на основі розробки і реалізації

національних та регіональних цільових програм податково�

го регулювання територіального розвитку [3, с. 166].

Для оцінки реалізації регіональної податкової політики

та внесення своєчасних коригувань в ході її реалізації в пер�

шу чергу необхідно мати чітку програму розвитку економіки

і соціальної сфери регіону шляхом виділення головних сек�

торів інноваційного розвитку, базових галузей національної

економіки, визначенням термінів і методів її виконання. На

наш погляд, тільки в такому випадку можна розробити, успі�

шно реалізувати і дати оцінку регіональній податковій пол�

ітиці. Результативність даної політики тим вище, чим більше

вона враховує потреби територіального розвитку, інтереси

всіх верств і груп населення, національно�етнічні, природно�

кліматичні, конкретні історичні та інші особливості окремих

регіонів. Це дає можливість в більш короткі терміни і з мен�

шими витратами вирішити поставлені перед ними завдання.

Регіональна податкова політика має особливий статус,

функціонально доповнюючи право на регулюючу роль дер�

жавної політики, мобілізації податкових надходжень, з за�

безпеченням збору податкових платежів та поповненням

бюджетно�податкового потенціалу регіону.

ВИСНОВКИ
Отже, під регіональною податковою політикою слід

розуміти політику, яка проводиться з використанням інстру�

ментів податкового регулювання в межах повноважень

місцевих органів влади, спрямована на гармонізацію

фіскальних інтересів влади регіонів на основі збалансова�

ності їх прав і відповідальності, а також розширення комп�

лексу фінансових інструментів її реалізації, обумовлених

розширенням податкових повноважень регіонів, розвитком

регіонального податкового менеджменту за рахунок фор�

мування і нарощування податкового потенціалу регіонів.

Основними принципами реалізації регіональної подат�

кової політики в сучасних умовах треба вважати: єдині став�

ки податків для всіх господарюючих суб'єктів на території

регіону незалежно від форм власності та напряму підприє�

мницької діяльності; встановлення чіткого взаємозв'язку між

регіональною податковою політикою та основними цілями і

завданнями соціально�економічного розвитку регіону; мож�

ливість маневрування між регіональною податковою систе�

мою та механізмом оподаткування в залежності від рівня,

перспектив і тенденцій розвитку соціально�економічної сфе�

ри території; рівні права та повноваження усіх регіонів в

сфері встановлення податків і зборів; розмежування по�

датків між рівнями бюджетної системи, враховуючи як

фіскальну потребу, так і результати регулюючого впливу на

соціально�економічний розвиток; недопущення встановлен�

ня рівня податків і зборів, що порушують єдиний економіч�

ний простір України і, зокрема, прямо або побічно обмежу�

ють вільне пересування в межах території України товарів

(робіт, послуг), або фінансових коштів.

Головною умовою реалізації зазначених принципів ре�

алізації регіональної податкової політики є забезпечення

єдності економічного простору країни, що визначається

спільністю бюджетної, податкової, грошово�кредитної сис�

темами, скоординованим розвитком основних фінансово�

економічних інституційних структур.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Тенденція подальшої міжнародної інтеграції Украї�

ни в умовах формування нового світового порядку, про�

блеми створення позитивного іміджу держави у міжна�

родному просторі на основі збереження культурної са�

мобутності та ідентичності, пошук національної ідеї за�

лишаються провідними для прогресивного міжнародно�

го розвитку держави.

АКТУАЛЬНІСТЬ
У сучасних умовах розвитку України все більшого

значення набуває здатність держави впливати на зов�

нішню та внутрішню політику силою ідей та цілеспря�
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формування міжнародних відносин країни. Зазначено про необхідність посилення інформа�
ційного потенціалу держави, цілеспрямованої взаємодії із засобами масової комунікації за�
для коректного формування та подачі інформації про країну. Обгрунтовано, що обов'язковою
умовою позитивного сприйняття країни, успішного розвитку внутрішніх громадських зв'язків є
формування єдиної, загальної, прийнятної для переважної частини населення, різних верств і
соціальних груп ціннісної основи народної свідомості та формування національної ідеї країни.
Зазначено про необхідність створення спеціальної структури з управління іміджем (наприклад,
у складі Міністерства інформації України), до завдань якої входитиме формування, координа�
ція та реалізація іміджевої політики країни.

The article investigates issues of the state image in the context of democratic changes in Ukraine.
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of the state informational potential, collaboration with the mass media with the aim of correctly
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formation of a unique, common, acceptable for all population, and social groups of the value basis of
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мованих інформаційних потоків. Поряд з державними

пріоритетами розвитку (такими, як впровадження інно�

вацій, залучення інвестицій, розвиток інфраструктури

та інше) особливе місце належить іміджу держави як

необхідній умові її стратегічного розвитку, способу

захисту інтересів країни та її громадян, забезпечення

підтримки внутрішньої та зовнішньої політики як однієї

з умов національної безпеки країни. Розуміючи важ�

ливість та актуальність тематики формування та

підтримки позитивного іміджу держави на міжнародній

арені, останнім часом все більше науковців приділя�

ють увагу проблемам формування іміджу держави та

її органів.
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Сучасні особливості формування іміджу держав на

міжнародній арені, роль у цьому процесі інформацій�

но�комунікативних технологій досліджуються по всьо�

му світу представниками різних наукових шкіл, підходів,

теорій та концепцій, зокрема політології, теорії соціаль�

них технологій, політичної культури та теорії комунікації

як провідних факторів внутрішньої та зовнішньої полі�

тики. Ці теорії представлено у працях зарубіжних

дослідників Е. Бернайза, С. Блека, Г. Брума, Ф. Буарі,

Р. Джервіса, Н. Еліаса, С. Катліпа, М. Маклюена, Д. Ная,

А. Сентера, які розглядали й аналізували процеси теорії,

методики і методології паблік рілейшнз.

В Україні сучасні напрями досліджень впливу зов�

нішньополітичних технологій на формування іміджу

держави в міжнародному просторі можна поділити на

теоретико�методологічні (В. Королько, Г. Почепцов,

Є. Тихомирова) та прикладні (Т. Лебедєва, Є. Пашенцев).

Дослідженню питань формування різних типів іміджу,

їх оптимальності приділяють увагу такі науковці, як

В. Антемюк, Л. Губерський, Б. Дем'яненко, В. Кармазін,

В. Корнієнко, Г. Лавриненко, О. Онопрієнко, Є. Тихо�

мирова, Ю. Чала та інші.

Проте імідж є динамічним феноменом. Події, які

відбуваються в сучасній Україні, змінюють його напов�

нення, відповідно імідж нашої країни потребує постійно�

го цілеспрямованого корегування в очах світової

спільноти. Тому метою дослідження є аналіз формуван�

ня та складових іміджу України на міжнародній арені.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В усі часи кожна держава турбується про форму�

вання власного позитивного іміджу, оскільки цілеспря�

мована політика його формування сприяє захисту на�

ціональних інтересів, досягненню зовнішньополітичних

цілей і створенню атмосфери підтримки світовою

спільнотою її кроків на міжнародній арені.

Сьогодні, в епоху інформаційної прозорості, якщо

держава не забезпечує комунікаційну відкритість, не

ставить пріоритетом повагу основних прав і свобод лю�

дини, свободу політичних виборів і свободу слова за�

собів масової інформації, неможливо досягти позитив�

ного іміджу демократичної держави в міжнародній

спільноті. Від того, як сприймається країна світовою

спільнотою, залежить її місце і значимість у системі

міжнародних відносин, її можливості у вирішенні кон�

курентних завдань, її інвестиційна привабливість, роз�

ширення можливостей для економічного розвитку та

партнерства, ділового співробітництва, туризму тощо.

Від іміджу держави залежить успішність проведення

зовнішньої політики країни, розвиток торгово�еконо�

мічних відносин з іншими державами, залучення інвес�

тицій в економіку країни та серйозних економічних про�

ектів. Зовнішньополітичний імідж також впливає і на

внутрішньополітичні процеси. Так, наприклад, опо�

зиційні сили можуть використовувати негативний імідж

країни як один з аргументів критики політики, що про�

вадиться її Урядом.

Міжнародний імідж будь�якої держави свідчить про

її політичну та економічну значимість, процвітання та

високий рівень культурного розвитку і є показником

авторитетності та успішності дій тої чи іншої країни на

світовій арені. Позитивний імідж держави безпосеред�

ньо пов'язаний із ставленням до неї як інших країн світу,

так і власних громадян. Від іміджу держави залежить і

рівень патріотизму її громадян [3].

Таким чином, імідж держави є основою її успіхів в

економічному розвитку в умовах залежності економіки

окремої держави від світової економіки, світового ка�

піталу, культурного розвитку.

Імідж країни — це комплекс об'єктивних взаємоза�

лежних характеристик державної системи (економічних,

географічних, національних, демографічних тощо), що

сформувалися в процесі еволюційного розвитку дер�

жавності як складної багатофакторної підсистеми світо�

вого устрою, ефективність взаємодії ланок якої визна�

чає тенденції соціально�економічних, суспільно�політич�

них, національно�конфесійних та інших процесів. Образ

держави — це база, що визначає, яку репутацію має

країна у свідомості своїх громадян і світової спільноти

в результаті дії або без дієвості тих або інших її суб'єктів,

що взаємодіють із зовнішнім світом [2].

Позитивне сприйняття держави всередині країни та

у світі є запорукою успіху глобальних політичних, со�

ціальних та економічних рухів, якими, по суті, є рефор�

ми. Домінуючу роль відіграють не тільки прагматичні ре�

форми в галузі економіки, а й оптимізація структури

влади й управління [8].

На формування іміджу України впливають три гру�

пи факторів:

1) природно�ресурсний потенціал; національна та

культурна спадщина; постійні геополітичні фактори —

географічне положення, площа території, довжина кор�

донів держави, вихід до морів; історичні події, що впли�

нули на розвиток української державності (завоюван�

ня, великі наукові й географічні відкриття), а також вне�

сок видатних українців, діяльність яких нерозривно по�

в'язана з історією розвитку країни; базова форма дер�

жавного устрою та структура управління;

2) соціально�психологічні настрої в українсько�

му суспільстві; форми суспільно�політичної інтеграції

українців, структура, характер і принципи діяльності су�

спільно�політичних об'єднань України; моральні аспек�

ти розвитку українського суспільства;

3) стабільність української економіки, яка оцінюєть�

ся рівнем доходів на душу населення, обсягом залуче�

них інвестицій, фінансовою забезпеченістю бюджетів

усіх рівнів, гарантією прав і свобод господарюючих на

українському ринку суб'єктів реального сектора еконо�

міки; правовий простір України та відповідність украї�

нських правових норм міжнародним вимогам; функції,

повноваження й механізми державного регулювання

різних галузей і сфер діяльності в українській державі

(ефективність владної конструкції).

Історія наочно доводить, що тенденції, які у певний

час в конкретній країні оцінюються як сприятливі для її

перспективного розвитку, в іншій країні та в інший час

можуть сприйматися як негативні [8].

Ефективним механізмом формування іміджу як дер�

жавної влади, так і держави в цілому є глобальні ме�

діаструктури. Завдяки їм доводиться рівень довіри до

влади, відповідно до цього держава вимушена адапту�

ватися до нових умов суспільного розвитку [4, с. 165].

Актуальність даної теми підтверджується і тим фактом,

що на сьогодні політична конкуренція трансформуєть�
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ся в плані вирішення конфліктів. Політична боротьба,

перш ніж прийняти силову форму, здійснюється виключ�

но в інформаційно�комунікативному просторі, де голов�

ними суперниками є імідж держав. У таких випадках мас�

медіа намагаються підірвати в сукупності авторитет ліде�

ра і держави, стаючи одним з інструментів деструктив�

ного інформаційного впливу ззовні. Об'єктами руйну�

вання стають ціннісні орієнтири суспільства, національ�

ний менталітет. Ефективність таких дій безпосередньо

залежить від стійкості іміджу держави. Тому існує не�

обхідність формування сталого позитивного іміджу у

світовому інформаційно�комунікативному просторі,

який виступає захистом від втрати міжнародних позицій.

Розвинені країни, що дійсно домоглися визнання

їх світового значення, серйозну увагу приділяють про�

веденню інформаційної політики, продуманості

іміджевої стратегії та відповідності її конкретним пол�

ітичним завданням. Значні кошти витрачаються на дос�

лідження громадської думки в інших країнах, щоб при

нагоді вчасно її підкорегувати й уникнути серйозних

наслідків. У більшості країн Заходу при Уряді успішно

працюють інформаційні та PR�служби, завданням яких

є створення сприятливого фону для політичної, соц�

іальної та комерційної діяльності. Завдяки своєчасно�

му інформуванню державних структур, закордонних

представництв про можливі наслідки тих чи інших дій,

кроки, що вживаються державою, стають прозорими і

зрозумілими для громадськості. Інформаційні бюро

багатьох держав займається технічним обслуговуван�

ням PR�діяльності, створюють і поширюють пропаган�

дистські фільми, фотоматеріали, статті, організовують

виставки тощо.

Відповідно до існуючих підходів можна також дати

визначення іміджу держави як сукупності уявлень про

країну в основних сферах її життєдіяльності: політичній,

соціальній, економічній, екологічній, науковій, куль�

турній, спортивній. Але якщо брати до уваги той факт,

що серйозний вплив на зовнішній імідж країни чинять

міфи і стереотипи, які живуть у масовій свідомості жи�

телів різних країн і масштабно поширюються закордон�

ними засобами масової інформації, то можна зазначи�

ти, що імідж держави є сформованим стереотипом. Син�

тезуючи різні визначення даного поняття, можна за�

значити, що імідж держави — це різнобічне, багатоп�

ланове явище, яке потребує міждисциплінарного підхо�

ду до розгляду, що включає в себе безліч абсолютно

різних аспектів (від культури до зовнішньої політики),

вимагає комплексного дослідження, що включає як

аналіз сприйняття образу країни її громадянами (воно

в значній мірі визначає внутрішньополітичну ситуацію),

а також аналіз сприйняття її іншими країнами. Позитив�

ний імідж держави в очах її громадян здатний підсили�

ти самоідентифікацію народу, сприяти сталому розвит�

ку країни. Неможливо говорити про створення зовніш�

нього позитивного іміджу держави, якщо всередині

країни немає національної ідеї, немає порозуміння між

владою і народом, якщо бажаний громадянами образ

своєї країни не збігається з реальним станом речей.

Повною мірою повинні розвиватися відносини між

владою та суспільством, повинні вирішуватися питання

взаємної відповідальності, усвідомлення національних

інтересів.

Імідж держави на міжнародній арені формується

завдяки діловим зв'язкам, шляхом культурного обміну

(театр, музеї, виставки, кіно, музика), а також через за�

соби масової інформації, що є найбільш потужним і

дієвим фактором формування уявлення про країну.

Як відомо, імідж держави грунтується на трьох

рівнях свідомості суспільства: міфологічному, стерео�

типному, предметному. Найбільш важливим у форму�

ванні іміджу є стереотипний рівень. Однак при цьому

необхідно враховувати роль і значення двох інших

рівнів, що забезпечують баланс структури іміджу, що

формується, його взаємозв'язок з очікуваннями гро�

мадськості та реальним станом справ в країні.

Формуючи імідж держави, у якості основи викори�

стовуються позитивні характеристики, об'єктивні пере�

ваги та унікальні особливості держави. Необхідно

підкреслити, що формування іміджу держави можливо

лише в контексті реальних успіхів і досягнень соціаль�

но�економічного розвитку країни, зміцнення авторите�

ту влади, її легітимності, компетентності, посилення

боротьби з корупцією.

Також необхідно зазначити, що імідж держави не

може бути постійним, сталим. Він неодмінно повинен

адаптуватися до вимог часу, трансформуватися разом

з розвитком економічних, соціальних, технологічних,

інформаційних та інших процесів. Кожна держава по�

винна бути готова переглянути свій імідж за обставин,

коли:

— сприйняття країни не відповідає реальному ста�

ну речей;

— діють такі зовнішні аспекти, як кардинальна зміна

розстановки сил на геополітичній карті світу та значне

зміцнення позицій суперників, безпосередньо пов'язані

зі зниженням авторитету своєї країни (наприклад, сьо�

годнішня зовнішньополітична ситуація України);

— держава отримує можливість позиціонувати свою

економіку чи політику на міжнародній арені в позитив�

ному плані.

Підтримка, або зміна іміджу держави має будува�

тися на професійній, науковій основі. Ця наука, як ніяка

інша, не допускає дилетантського підходу, і в той же час

саме в цій області реальні особистості, політики діють

без належної підготовки, не приділяючи належної ува�

ги оцінці (прогнозованим результатам) своїм діям (та

діючи при цьому часто всупереч наміченим цілям).

Прийоми PR, спрямовані на зміцнення іміджу, часто ви�

користовуються непродумано, неефективно і безсис�

темно.

PR�проекти, спрямовані на підтримку (зміну) зовні�

шнього сприйняття країни, повинні бути ідейно напов�

неними, відповідати стратегічним цілям зовнішньої по�

літики держави. Для формування позитивного іміджу

країни в свідомості світової громадськості, для сприят�

ливої інтеграції країни в глобальне світове співтовари�

ство необхідні спільні професійні зусилля соціологів,

економістів, політологів, фахівців зі зв'язків з громадсь�

кістю, психологів, консультантів з передвиборних тех�

нологій, спічрайтерів, журналістів та інших професіо�

налів. Така спільна робота повинна проводитися за ак�

тивної участі органів державної влади, ЗМІ, диплома�

тичних служб, культурних організацій, спортивних

установ, і розглядатися в якості пріоритетного завдан�
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ня. Стосовно органів державної влади, то першочерго�

вим елементом механізму формування їх позитивного

іміджу, на думку науковців, без сумніву виступають за�

соби масової комунікації [5, с. 85].

Нині ж, як вважають закордонні експерти, Україна

взагалі не має ніякого іміджу: через загальну непоінфор�

мованість або необізнаність, а також неспроможність

вигідно представити себе в очах міжнародного співто�

вариства. Сьогодні питання іміджу країни є не лише по�

літичним питанням. Це питання національної безпеки,

питання економічного розвитку, питання здійснення

демократичних перетворень. Від того, яким є міжнарод�

ний авторитет країни, залежить і залучення до неї іно�

земних інвестицій, і вихід українських товарів, техно�

логій та послуг на світовий ринок, і взагалі ставлення

до нашої держави та її громадян [6, с. 104].

На здійснення зовнішньополітичних та економічних

відносин зі світовим співтовариством, а також на ефек�

тивне регулювання внутрішніх політичних процесів в

Україні негативно впливає військовий конфлікт на сході

країни, недосконалість законодавства, корупція, пере�

розподіл власності, боротьба за сфери впливу, віді�

рваність влади від народу і декларативний характер

демократичних норм. Сформована думка про країну як

ненадійного партнера блокує надходження іноземних

інвестицій, що негативно позначається на сьогоднішній

економічній ситуації в країні, низькому рівні торгівель�

но�економічних контактів.

Головним недоліком існуючої іміджевої політики в

Україні, на погляд науковців, є безсистемність її роз�

робки та реалізації [1, с. 67]. Основними причинами

відсутності ефективності іміджевих кампаній є наступні:

— відсутність стратегії іміджевої політики (цілесп�

рямоване формування іміджу України за кордоном все

ще не здійснюється. Не встановлено пріоритети та не

визначено бажаний результат від PR�кампаній. Відсутній

єдиний координаційний центр з формування іміджу

країни за кордоном);

— відсутність міцного ідеологічного фундаменту

(звідси і йде вся безсистемність PR�проектів, спрямо�

ваних на поліпшення зовнішнього образу країни. Не�

можливо сформувати зовнішньополітичний імідж краї�

ни разом з пошуками національної ідеї, яка б однаково

відображалася як у внутрішніх процесах держави, так і

за її межами).

Інформацію про Україну провідні світові видання в

основному черпають з українських ЗМІ, які, в свою чер�

гу, якщо об'єктивно відображають реальність, часом

при всьому бажанні не мають можливості підняти план�

ку іміджу через відсутність реальних фактів. Здебіль�

шого реформи, що проводяться Урядом, не мають кон�

кретних позитивних результатів. Наприклад, за рівнем

доходів, соціальному забезпеченню, доступності якіс�

ного медичного обслуговування українці дійсно займа�

ють не найкраще місце у світі.

У структурі порядку денного періодичних видань,

інформаційних телепрограм тривожні повідомлення про

проблеми в країні займають суттєвий обсяг у відсотко�

вому співвідношенні до решти інформації. Разом з не�

стачею позитивної інформації, ЗМІ більше уваги при�

діляють проблемам іміджу окремих політиків, а не краї�

ни в цілому.

Однією з проблем для формування позитивного

іміджу країни є корупція, а також зв'язок бізнесу та дер�

жавних службовців вищого рівня.

Елементами іміджевого потенціалу України є її куль�

турна та історична спадщина, досягнення в галузі куль�

тури та науки. Скоординованість проведення іміджевих

кампаній та проектів є обов'язковою умовою та неодм�

інним атрибутом для досягнення бажаного результату.

Вважаємо, що для формування позитивного іміджу краї�

ни потрібна спеціально створена структура з управлін�

ня іміджем, яка б координувала і стежила за реаліза�

цією іміджевої політики держави. Така служба з управ�

ління іміджем повинна відповідати за інформаційно�

комунікативне середовище на міжнародному рівні, роз�

робляти іміджеві проекти, відстежувати результати і

відповідати за їх повну реалізацію. При цьому слід ви�

користовувати ЗМІ, бізнес�структури, наукові та освітні

центри, діаспори співвітчизників за кордоном, устано�

ви культури, спортивні організації як важелі впливу на

думку світової спільноти.

Обов'язковою умовою позитивного сприйняття кра�

їни, успішного розвитку внутрішніх громадських зв'язків

є формування єдиної, загальної, прийнятної для пере�

важної частини населення, різних верств і соціальних

груп ціннісної основи народної свідомості. Необхідно

виявлення системи цінностей, моральних орієнтирів у

житті суспільства, що зможуть об'єднувати націю. Що

стосується формування національної ідеї, то слід за�

значити, що її пошук невиправдано затягнувся. Націо�

нальна ідея необхідна для того, щоби самим зрозуміти,

куди ми йдемо, для визначення довгострокових страте�

гічних цілей країни. Національна ідея необхідна для

консолідації суспільства і вироблення оптимальної по�

ведінки людини з метою принесення користі собі та сус�

пільству. Національна ідея — це глибока категорія, яка

відображає сукупність всіх етнічних, політичних, геогра�

фічних, релігійних понять, існуючих в суспільстві, це

категорія, що дозволяє визначити суспільство як націю,

і дати про неї уявлення.

Щоби Україні стати успішним проектом, сучасна

українська національна ідея потребує модернізації,

адаптації не лише до жорстких реалій суспільства і по�

літичної нації, а й тих цивілізаційних, геополітичних, еко�

номічних викликів, з якими стикнулася Україна. Тобто

нагальною постає потреба наповнення національної ідеї

новим ідеологічним змістом, який відповідав би цивілі�

заційним, науковим, інформаційним процесам нового

тисячоліття [7].

Існують деякі загальноприйняті цінності, незалежні

від політичного ладу держави. Це права і свободи лю�

дини, гідні умови життя, цінність кожного життя, верхо�

венство закону. Саме ці цінності й слід оголосити в

якості основи політичного та економічного курсу краї�

ни.

ВИСНОВКИ
З огляду на викладене вище сформулюємо такі вис�

новки: імідж держави на міжнародній арені є одним з

основних чинників формування міжнародних відносин,

інструментом вирішення конкурентних завдань країни.

Зростаюча роль іміджу держави спостерігається у зв'яз�

ку зі стрімким розвитком інформаційних технологій,
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засобів масової інформації та їх прямого впливу на фор�

мування суспільних стереотипів, образів і думок, які в

свою чергу впливають на прийняття політичних рішень

на міжнародному рівні.

В основі іміджу держави необхідно покласти єди�

ний ідейно�смисловий проект її розвитку (для забезпе�

чення передбачуваності дій держави), чітко відстежу�

вати дотримування вимогам національної ідеї та стра�

тегічним цілям країни. Імідж держави повинен бути кон�

кретним, політично стабільним (для розвитку міжнарод�

ного бізнесу та залучення прямих іноземних інвестицій),

та в той же час при необхідності гнучким і адаптивним.

Він повинен піддаватися своєчасної корекції у зв'язку

зі змінами соціально�політичної ситуації, невідповідні�

стю сформованого іміджу реальності, а також загроза�

ми зниження свого авторитету на міжнародній арені,

якщо такі виникають.

Існує необхідність посилення інформаційного потен�

ціалу держави, активної і цілеспрямованої взаємодії із

засобами масової інформації, які висвітлюють діяль�

ність України для зарубіжній аудиторії.

З цієї причини формування позитивного міжна�

родного іміджу України та пропаганда її за кордоном

є завданням загальнодержавної ваги, до виконання

якого мають бути залучені, відповідно до своєї ком�

петенції, всі органи виконавчої влади. Вважаємо, що

для формування позитивного іміджу держави на

міжнародній арені необхідне створення у складі

Міністерства інформації України спеціальної структу�

ри з управління іміджем, до завдань якої входитиме

формування, координація та реалізація іміджевої

політики країни.
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