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BUDGET ARCHITECTURE AS AN INSTRUMENT FOR THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL
SYSTEM OF UKRAINE

У статті проаналізовано теоретичні підходи до поняття "бюджетна архітектоніка", виділено її
складові та визначено завдання та етапи формування. Розглянуто закордонний досвід форму
вання і реалізації фінансової політики. Окреслено роль бюджетної політики як інструменту роз
витку фінансової системи країни.
The article analyzes theoretical approaches to the concept of "budget architectonics", identifies
its components and defines the tasks and stages of formation. The foreign experience of formation
and implementation of financial policy is considered. The role of fiscal policy as an instrument of
development of the financial system of the country is outlined.

Ключові слова: бюджетна архітектоніка, бюджетна політика, інститути, інструменти, фінансова
система, економіка.
Key words: budget architecture, fiscal policy, institutes, instruments, financial system, economics.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Одним із найважливіших інструментів регулювання
економічних процесів в Україні є бюджетна політика,
оскільки саме її ефективність забезпечує подолання
наслідків фінансової кризи, реалізацію програм довго+
строкового розвитку країни, зростання добробуту на+
селення, підвищення ефективності діяльності суб'єктів
господарювання. На сучасному етапі розвитку вітчиз+
няної економіки, зокрема побудови ефективної фінан+
сової системи України, бюджетна політика має ефек+
тивно здійснювати перерозподіл результатів економіч+
ного зростання і використання національного багатства,
тим самим створюючи стимули для подальшого стало+
го розвитку суспільства.
____________________________

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Теоретичні та практичні питання розвитку бюджет+
ної політики, функціонування фінансової системи, бюд+
жетної архітектоніки розглядались як у зарубіжній, так
і у вітчизняній економічній науці, зокрема такими зару+
біжними вченими, як К. Ерроу, Р. Ліпси, К. Ланкастер,
Дж. Б'юкенен, Дж. Стігліц, Р. Майерсон, В. Парето.
Важливим є внесок вітчизняних науковців у дослід+
ження проблем становлення фінансової системи Украї+
ни та бюджетної політики, зокрема Л. Алексеєнко,
В. Базилевича, В. Корнєєва, І. Лук'яненко, І. Лютого,
В. Макогон, В. Міщенка, П. Нікіфорова, В. Опаріна,
І. Чугунова та інших.

1
Роботу виконано в межах фундаментальної науково+дослідної роботи (№ 645/20 "Архітектоніка фінансової системи як
інструмент суспільного розвитку" 0117U000506).
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Не вирішені раніше частини загальної проблеми.
Втім, віддаючи належне вагомим науковим напрацюван+
ням зарубіжних та вітчизняних економістів, достатньо
цікавим напрямом досліджень є аналіз сучасних тен+
денцій розвитку бюджетної архітехтоніки як інструменту
розвитку фінансової системи України.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є розкриття сутності та ролі бюджет+
ної архітектоніки як інструмента розвитку фінансової
системи України.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах загострення економічної кризи пробле+
ма стабільності фінансової системи набуває першочер+
гового значення. Світова практика вже неодноразово
доводила, що дестабілізація фінансової системи має
негативний вплив на реальну економіку та спричиняє
посилення макроекономічної турбулентності, що про+
являється у дисбалансі процесів виробництва та спо+
живання товарів та послуг, а також цінової нестабіль+
ності.
Загострення кризових явищ найчастіше зумовлене
втратою здатності фінансової системи виконувати свої
функції посередництва між економічно активними аген+
тами у зв'язку з її вразливістю та неспроможністю пе+
рерозподіляти вивільнені ресурси в привабливі інвес+
тиційні можливості [1, с. 21].
Досвід формування і реалізації фінансової політи+
ки зарубіжних країн засвідчує, що вона постійно
змінюється внаслідок розвитку всіх сфер суспільства,
структурних зрушень в економіці, науково+технічного
прогресу. Практика фінансових реформ різних країн
показує, що рівень впливу системи державного плану+
вання на соціально+економічні процеси значно зростає,
відповідно, у сучасних умовах важливим завданням є
розробка дієвої, науково обгрунтованої фінансової си+
стеми, здатної сприяти розвитку інвестиційно+іннова+
ційної активності, розв'язанню нагальних соціально+
економічних проблем, що надасть можливість для гар+
монійного поєднання стратегічних цілей розвитку краї+
ни, державних органів, конкретних завдань фінансової
політики, фінансових індикаторів та державних фінан+
сових ресурсів [4, с. 342].
Зарубіжний досвід формування та реалізації фінан+
сової політики як інструменту соціально+економічного
розвитку суспільства доводить, що реформування
фінансової системи передбачає, в першу чергу, підви+
щення ефективності державних інституцій. Нині розвит+
ку фінансової системи та її складових відмічається по+
дальше впровадження методів бюджетування орієнто+
ваних на досягнення конкретних результатів, що сприяє
посиленню ефективності використання державних
фінансових ресурсів через встановлення взаємозв'яз+
ку між витратами та досягнутими результативними по+
казниками [5].
Бюджетна політика є сукупністю економічних і ад+
міністративних заходів, що застосовує держава з ме+
тою стабілізації та підвищення ефективності національ+
ної економіки, використовуючи, головним чином, бю+
джетні та податкові механізми. В Україні бюджетна полі+
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тика є основою розвитку фінансової системи, що впли+
ває на ефективне функціонування держави, зростання
добробуту населення, утвердження нових соціальних
стандартів.
Бюджетна політика завжди відігравала значну роль
впливу на розвиток економіки і соціальної сфери. З її
допомогою держава, розподіляючи і перерозподіля+
ючи валовий внутрішній продукт, здійснює вплив на
формування структури виробництва, результати гос+
подарювання, проведення соціальних перетворень. В
умовах трансформаційної економіки роль бюджетної
політики значно підвищується, вона стає основним
інструментом регулювання розвитку фінансової сис+
теми країни.
В умовах інституційної економіки бюджетна політи+
ка, забезпечуючи виконання державою своїх функцій,
може виступати як економічний інститут, який змінюєть+
ся разом з усією інституційною системою. Інститут у
бюджетній системі — це правила, норми взаємодії та
взаємозв'язку між органами державної влади, органа+
ми місцевого самоврядування, фізичними та юридични+
ми особами, які відображають ієрархію відносин у бюд+
жетній системі, стійкість правил і фінансових норм, умо+
ви поведінки і обмеження фінансових дій із застосуван+
ням санкцій [6, с. 55].
Бюджетна політика як складова частина фінансо+
вої політики держави є важливим інструментом впливу
на валовий внутрішній продукт для досягнення конкрет+
них цілей стабілізації та розвитку економіки держави,
тому що ВВП є одним із найважливіших показників роз+
витку економіки. Він характеризує кінцевий результат
виробничої діяльності у сфері матеріального і нематері+
ального виробництва.
Під правилами в бюджетній системі розуміється
розпорядження, забезпечене відповідним механізмом
дій, прописаним в нормативно+правових актах, що ре+
гулюють відносини між юридичними та фізичними осо+
бами та органами державної влади, органами місце+
вого самоврядування з приводу утворення, розподілу
і використання централізованого фонду грошових
коштів [7]. Таким чином, економічна сутність бюджет+
ної системи як інструменту розвитку фінансової сис+
теми України у використанні бюджетної архітектоні+
ки, визначається оптимальними співвідношеннями еле+
ментів системи для впливу на динаміку фінансової сис+
теми.
Використання принципів інституційної архітектоні+
ки бюджетної політики є важливим завданням сьогоден+
ня. Інституційна архітектоніка — це структура інститутів,
яку складають правила, норми, стереотипи, традиції,
установи та інші соціальні утворення в їх співвідношен+
нях з суттю і загальним естетичним планом побудови
цілісної соціальної системи. У цьому визначенні відоб+
ражені і об'єктивні, внутрішньо властиві системі відно+
сини, і значення суб'єктів у перетворюючій діяльності, і
необхідність її побудови згідно з внутрішніми законо+
мірностями системи. Інституційна архітектоніка об'єднує
в собі значення глибинної інституційної структури, мис+
тецтва інституційного будівництва та загального есте+
тичного плану побудови цілісної системи інститутів [8,
с. 27]. Архітектоніка — це гармонійне сполучення час+
тин в єдине ціле.

Інвестиції: практика та досвід № 10/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Структурно+функціональна диференціація бюджет+
ної архітектоніки являє собою конкретизацію ідей
фінансової теорії щодо співвідношення її складових і
реалізується через відповідні інституційні форми і про+
цеси. До основних підходів інституціоналізації бюджет+
ної архітектоніки відносяться: бюджетна архітектоніка,
розглянута як наука, що обумовлює найбільш опти+
мальні бюджетні співвідношення; як сукупність загаль+
носистемних імперативів і домінант, реалізація яких сут+
тєво впливає на соціально+економічний розвиток су+
спільства; як інституційний процес, здійснюваний за до+
помогою управлінських рішень, результатом якого є
забезпечення збалансованості бюджету і добробуту
суспільства [9, с. 74].
Розвиток інституту бюджетної політики, що вклю+
чає цілеспрямоване формування норм, правил, інсти+
тутів, властивих умовам трансформаційного процесу
сприятиме вирішенню проблем, що існують у сфері дер+
жавних фінансів. Бюджетна архітектоніка має створю+
вати інституційні умови функціонування фінансової мо+
делі в суспільстві, заснованої на правилах, нормах,
організаційних структурах, які в сукупності повинні
цілеспрямовано формувати механізм впливу на еконо+
мічне зростання, сприяти підвищенню добробуту су+
спільства.
Враховуючи результати досліджень науковців до+
цільно зазначити, що основними принципами побудови
бюджетної архітектоніки як інструменту розвитку фінан+
сової системи є такі:
— науковості (передбачає максимальне викорис+
тання результатів наукових досліджень);
— гуманності (полягає в орієнтації фінансових
рішень на дотримання економічних, екологічних, соц+
іальних, етичних вимог);
— стратегічної орієнтованості (передбачає розроб+
ку узгоджених тактичних і стратегічних фінансових зав+
дань, прогнозів можливих напрямів руху фінансових
ресурсів);
— синергетичності (забезпечує взаємодію складо+
вих фінансової політики, яка відображає ефект, не адап+
тивний їх окремим ефектам);
— ієрархічності (забезпечує прийняття фінансових
рішень на основі чіткої взаємодії відповідних ієрархіч+
них рівнів, часових горизонтів, техніки і технологій фі+
нансового управління);
— гармонійності (визначає дотримання оптималь+
них пропорцій в обсягах фінансових ресурсів, узгод+
женість вхідних та вихідних фінансових потоків);
— комплексності (відображає взаємодію між еле+
ментами в процесі фінансового управління та передба+
чає врахування взаємозв'язків, що існують між складо+
вими);
— систематичності (забезпечує у процесі фінансо+
вого управління наявність зворотних зв'язків, які сиг+
налізують про досягнутий результат та необхідність
коригування поставлених фінансових завдань);
— узгодженості (забезпечує узгоджену участь еле+
ментів фінансового управління на основі співпраці та
врахування їх інтересів);
— адаптивності (відображає швидке пристосуван+
ня до змін зовнішнього середовища та коригування зав+
дань фінансового управління);

— диверсифікації (забезпечує багатопрофільність
та різнонаправленість дій учасників фінансової систе+
ми, що дозволяє врахувати всі можливі альтернативи)
[10, с. 303].
Цілі бюджетної політики можна згрупувати у такі
групи:
— цілі, які досягаються в межах планового періо+
ду;
— цілі, які не передбачається досягти в межах пла+
нового періоду, але яких передбачається досягти за
межами планового періоду;
— цілі, які не передбачається досягти і за межами
планового періоду, але до яких передбачається набли+
зитись в рамках або за межами планового періоду;
— цілі, які вважаються недосяжними, але наблизи+
тись до яких можливо.
Зазвичай цілі бюджетної політики визначаються
певними категоріями, об'єднуючим початком яких є тен+
денція до зростання їх кількісних оцінок. Проте їхню
ефективність і результативність визначають у першу
чергу якісні оцінки.
Реальну загрозу для досягнення поставлених цілей
бюджетної політики на даний час складає недостатність
ресурсів. У цих умовах цілі починають переорієнтову+
ватися з розвитку на зростання. При цьому, чим більший
рівень залежності реалізації цілей від політичних рішень,
тим вищий рівень ймовірності збігу об'єктивно обумов+
лених оцінок ефективності та результативності бюджет+
ної політики [9, с. 75].
Виходячи з аналізу практики формування бюджет+
ної політики та її впливу на розвиток фінансової систе+
ми України, доцільно виділити наступні етапи форму+
вання бюджетної архітектоніки:
1. Визначення цільових параметрів формування
бюджетної архітектоніки як інструменту розвитку фінан+
сової системи та обгрунтування цілей функціонування.
2. Аналіз сучасного стану бюджетної політики краї+
ни і співставлення витрат з отриманими результатами з
метою забезпечення ефективного вирішення завдань
соціально+ економічного розвитку країни.
3. Обгрунтування умов та граничних показників
щодо створення відповідної архітектоніки управління
бюджетними коштами країни.
4. Проектування моделі бюджетної архітектоніки як
інструменту розвитку фінансової системи.
5. Визначення критеріїв і обмежень, оптимальних
співвідношень бюджетних, соціальних, податкових,
монетарних та державних боргових індикаторів, що
визначають бюджетний процес ефективного функціо+
нування бюджетної політики у фінансовій системі Укра+
їни.
6. Визначення процедури розробки та реалізації
фінансових рішень у сфері функціонування визначеної
архітектоніки.
7. Розробка і реалізація системи контролю ефек+
тивності функціонування складових бюджетної архітек+
тоніки як інструменту розвитку фінансової системи.
8. Забезпечення дієвості і надійності бюджетної
архітектоніки як інструменту розвитку фінансової сис+
теми.
Результатом реалізації зазначених етапів має бути
наявність складових, що відобразять використання
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відповідних фінансових методів, форм фінансових ре+
сурсів, видів фінансових відносин, організаційного за+
безпечення фінансового управління та інструментарію
реалізації.
Таким чином, бюджетна архітектоніка як інструмент
розвитку фінансової системи є динамічним інституцій+
ним процесом реалізації бюджетної політики в конкрет+
них соціально+економічних умовах розвитку держави,
який полягає у формуванні ієрархічної системи бюджет+
ного простору, складовими якої є оптимальні співвідно+
шення бюджетних, соціальних, податкових, монетарних
та державних боргових індикаторів, що визначають
бюджетний процес, спрямований на забезпечення ефек+
тивного і результативного управління бюджетними кош+
тами з метою підвищення стандартів життя і рівня доб+
робуту населення.

ная архитектоника и динамика экономических преоб+
разований. — Х.: Форт, 2008. — С. 20—33.
9. Макогон В.Д. Бюджетна архітектоніка як інстру+
мент регулювання соціально+економічного розвитку
суспільства // Проблеми економіки. — 2012. — № 4.
— C. 73—77.
10. Бондаренко О.С. Особливості формування
архітектоніки фінансової системи / О.С. Бондаренко,
Л.С. Селіверстова, І.П. Адаменко // Бізнес Інформ. —
2017. — №10. — C. 301—305.
11. Структурні зміни та економічний розвиток Укра+
їни: монографія / [Геєць В.М. та ін.]; за ред. д+ра екон.
наук Л.В. Шинкарук; НАН України, Ін+т економіки та про+
гнозування. — К. — 2011. — 696 с.
12. Чугунов І. Я. Інституційна архітектоніка бюджет+
ної системи / І.Я. Чугунов // Фінанси України. — 2008.
— № 11. — С. 3—10.

ВИСНОВКИ
Розвиток економіки є неможливим без ефективної,
розвинутої, надійної фінансової системи. Сучасні про+
цеси, які відбуваються в економіці, мають негативні тен+
денції та вказують на необхідність негайної розробки
та впровадження заходів щодо стабілізації та покращен+
ня фінансової системи країни.
Бюджетні методи, інструменти, важелі та їх архітек+
тоніка визначають можливість кількісного та якісного
впливу бюджету на фінансову систему країни. Зазначе+
ний вплив сприяє перетворенню доходів та витрат бюд+
жету на стимули розвитку фінансової системи, підви+
щення її ефективності. Цілеспрямоване використання
ланок, елементів бюджетного механізму та бюджетної
архітектоніки дозволяє прискорити або сповільнити
соціально+ економічні процеси, ініціювати досягнення
бажаних результатів.
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GLOBALIZATION AS A KULMINATION STAGE OF FORMATION OF A NEW GLOBAL POLICY
INTRODUCING INTERNATIONAL ECONOMIC SECURITY
У статті досліджуються складні, взаємопов'язані економічні та політичні процеси, направ
лені в кінцевому варіанті на мирне і безпечне співіснування країн і народів світу. Враховуючи,
що каталізатором цих процесів, особливо в останні 25—30 років більшість експертів визнає
глобалізацію, автор у своєму аналізі акцентує увагу на економічних, фінансових, ресурсних та
соціальних проблемах, вирішення яких, в значній мірі, залежить від безпечного, сталого функ
ціонування національних економік та вільного і справедливого інтегрування їх у світову еконо
міку сталого розвитку. Значну увагу приділено дослідженню ролі державекономічних і пол
ітичних лідерів світу у забезпеченні умов, що унеможливлюють появу загроз і викликів міжна
родній економічній безпеці як найбільш важливого фактору основи та гарантії подальшого гу
маністичного розвитку людства.
The complex, interrelated economic and political processes, aimed ultimately at the peaceful and
safe coexistence of countries and peoples of the world are analyzed in the article. Given that the
catalyst of these processes, especially in the last 25—30 years, most experts acknowledge
globalization, the author in his analysis focuses on economic, financial, resource and social problems,
whose solution depends to a large extent on the safe, sustainable functioning of national economies
and the free and fair integration of them into the world economy of sustainable development.
Considerable attention is paid to the study of the role of states — economic and political leaders in
the world in ensuring conditions that make it impossible to create threats and challenges to
international economic security, as the most important factor in the basis and guarantees of further
humanist development of mankind.

Ключові слова: глобалізація, міжнародна економічна безпека, взаємопроникнення економік, цивілізація,
світоустрій, торгівельна війна, протекціонізм, санкції, внутрішні ринки, угоди, проблеми людства.
Key words: globalization, international economic security, interpenetration of economies, civilization, world order,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ліття, швидкість протікання процесів, явищ та подій,
Аналізуючи загальний розвиток людства чи окре+ посилення впливу на їх перебіг зі сторони міжнарод+
мий напрям його діяльності, окремої країни чи кон+ них інститутів (G+20, ОЕСР, ООН), глобальні зміни
тиненту ми відмічаємо, особливо в останні десяти+ економічних процесів і появу нового типу міждержав+
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них відносин. Однозначно, і до цього схиляється
більшість експертів, головною причиною такого
стрімкого економічного, фінансового, технологічно+
го і соціального розвитку та інтернаціоналізації
світового господарства стала глобалізація. Попри
свої переваги і недоліки, наявність прихильників і
противників вона створила нові і трансформувала
існуючі різноманітні зв'язки між країнами, народа+
ми і націями. В основі цих процесів є економічні
зв'язки. Відтак слід констатувати початок зміни
світової економічної культури, не обмеженої кордо+
нами, взаємодії фізичних і юридичних осіб з будь+
якими інституціями чи виходу на світові ринки. Все
це сприяє зростанню міжнародної торгівлі, участі
країн світу у міжнародному розподілі праці, вільно+
му руху капіталу та притоку інвестицій у національні
економіки.
Водночас, цей глобальний процес означає і зро+
стання зовнішнього впливу на внутрішні політичні,
економічні, соціальні, культурні та інші процеси.
Саме тому, і в цьому її суперечливість, в кожній
країні світу без виключення, глобалізація, поряд із
позитивними здобутками, породжує або загострює
низку негативних проблем, вирішення яких потре+
бує спільної скоординованої роботи усіх країн,
урядів та народів. На превеликий жаль, замість по+
шуку консенсусу і створення справедливої і ефек+
тивної системи міжнародної економічної безпеки,
відповідальної за загальнонаціональні перетворен+
ня світової спільноти та світової економіки, ми стає+
мо свідками перманентних і глобальних торгівель+
них війн, різноманітних санкцій та міждержавного
протистояння.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Глобалізація світової економіки створює надійну
основу для вирішення багатьох проблем людства і є
об'єктивним процесом, який безперечно пов'язаний з
міжнародною економічною безпекою. Дослідження
цього наукового напрямку присвячені науковій праці
Д. Стигліца, Г. Томпсона, Дж.А. Хансона, А. Баранов+
ського, М. Корецького, А. Гальчинського, О. Білоруса,
І. Бузько, Б. Герста, Є. Кочеткова, О. Шниркова, Т. Бау+
ліної, та інших. Незважаючи на велику кількість опра+
цьованих теоретико+прикладних питань, недостатньо
дослідженими залишаються питання рушійних сил гло+
балізації, взаємодії між суб'єктами світової економіки,
загострення конкурентною боротьби, що створює ре+
альні загрози для країн з невеликими доходами, ство+
рення дієвих механізмів досягнення глобальних і загаль+
носвітових цілей.

МЕТА СТАТТІ
В умовах глобалізаційних та інтеграційних про+
цесів характерним є посилення різноманітних про+
явів та загроз економічної безпеки країн, які так чи
інакше пов'язані з людиною. Метою статті є дослід+
ження процесу глобалізації як етапу, який виокрем+
лює загальні і характерні проблеми розвитку люд+
ства, що потребують нагального спільного вирішен+
ня.
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ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Стрімке зростання чисельності населення світу,
транснаціоналізація економіки прискорили нові
зміни — взаємопроникнення "націоналізованих"
культур, велетенську міграцію, яка нагадує "мирне"
переселення народів. Потреба в глобальних комуні+
каціях, розвиток Інтернету та глобальних медіа спри+
яли поступовому становленню глобальної культури,
яка, втягуючи, змішує попередні культури, створю+
ючи культурну і цивілізаційну багатоукладність.
Сьогодні можна констатувати про існування
восьми основних цивілізацій: західної, слов'янсько+
православної, китайської, японської, мусульмансь+
кої, індуїстської, латиноамериканської та афри+
канської.
Вісім найбільш населених країн світу належить до
восьми цивілізацій. Сім найбільш економічно розвину+
тих країн належать до п'яти різних цивілізацій. Тому в
глобальному вимірі світова політика — це політика ци+
вілізації, багатоцивілізаційна. В цій епосі відносини між
країнами, представниками різних цивілізацій будуть
складними, а в деяких випадках — антагоністичними.
Подразником цьому буде стан відносин між Заходом
та рештою цивілізацій, тому що Захід і надалі буде на+
магатись нав'язувати свої культурні цінності іншим краї+
нам. Окрім цього, конфлікти та нестабільність будуть
спричинюватись відродженням Китаю та поверненням
ісламу [1].
У наступній епосі існування можливої небезпеки
з боку іншої країни, культурно схожої, буде менш імо+
вірним, аніж небезпеки від країни, що відрізняється
від неї культурно. Хоча й можуть бути виключення,
за якими проглядатимуться ті чи інші інтереси "третіх"
країн.
Розвиток конфліктів великою мірою буде залежа+
ти від того, до якої сторони конфлікту приєднаються такі
країни, як Росія, Китай та Індія. Потенційно найбільш
небезпечним є конфлікт між Китаєм та США.
Біполярне протистояння на всьому проміжку "хо+
лодної війни", починаючи з другої половини ХХ ст., ха+
рактеризувалось напруженим, але стабільним міжна+
родним станом. З розпадом СРСР та соціалістичного
табору міжнародна політична та економічна ситуація
демонструвала домінування США і дозволяла говори+
ти про встановлення однополярної моделі світоустрою,
інакше — односилової системи. За часів холодної війни
у ХХ ст. світ був розподілений на три основні групи:
"вільний світ" на чолі зі США; східний блок на чолі з
СРСР; решта країн.У новому ХХІ ст. глобальна транс+
формація економічних і політичних процесів призвела
до ситуації, коли сьогоднішній світ можливо назвати
водночас і уні+ і мультиполярним. Підтвердженням цьо+
му є існуюча реальність, що для вирішення міжнарод+
ної проблеми сьогодні вже недостатньо зусиль однієї
супердержави, потрібні спільні зусилля як однієї супер+
держави, так і кількох інших керівних держав. Прикладів
більш ніж достатньо (проблеми Ірану, Іраку, Лівії, Сирії,
КНДР, України тощо).
Слід сказати, що такий розвиток подій передбачав
ще у 1999 році відомий американський політолог Се+
мюель Гантінгтон. Він констатував про існування чоти+
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рирівневої глобальної структури розподілу сил су+ Таблиця 1. Список країн відповідно до величини
часного світу, проілюструвавши її таким чином [1]: валового внутрішнього продукту, розрахованого
по паритету купівельної спроможності
Перший рівень — Єдиною наддержавою зали+
шається США.
(ВВП по ПКС), (млрд дол.)
Другий рівень — Найважливіші регіональні дер+
№
2016 р.
% до заг.
Зрост. у %
Назва країни
жави, кожна з яких відіграє домінуючу роль у своє+
з/п
значення
світового
з 1990 по 2015 р.
1.
КНР
21286
17,76
1669
му регіоні: Німеччина та Франція в Європі; Росія, Ки+
2.
США
18624
15,49
202
тай, Індія, Індонезія, Іран, Ізраїль, Бразилія.
3.
Індія
8700
7,23
702
Третій рівень — Другорядні регіональні сили:
4.
Японія
5233
4,37
118
Велика Британія (відносно Німеччини та Франції),
5.
Німеччина
3997
3,32
154
Україна (відносно Росії), Японія та В'єтнам (віднос+
6.
Росія
3862
3,17
210
7.
Бразилія
3141
2,62
222
но КНР), Пакистан (відносно Індії), Австралія
8.
Індонезія
3032
2,53
425
(відносно Індонезії), Саудівська Аравія (відносно
9.
Великобританія
2786
2,32
184
Ірану), Єгипет (відносно Ізраїлю) і Аргентина (віднос+
10.
Франція
2734
2,28
164
но Бразилії).
11.
Мексика
2316
1,93
319
12.
Італія
2235
1,86
115
Четвертий рівень — Країни, що не увійшли до
13.
Турція
1988
1,66
375
перших трьох рівнів.
14.
Республіка Корея
1934
1,61
385
Наддержава, без сумніву, зацікавлена само+
15.
Саудівська Аравія
1751
1,46
352
стійно ухвалювати всі рішення. Водночас важливі
Світ
119884
301
країни (другий рівень) зацікавлені у багатополярній
ЄС
20270
179
49.
Україна
353
-3
системі світу. Тому стабільність існуючої системи
значним чином залежить від рівноваги між цими го+
ловними конфліктуючими групами. При цьому врахо+ РФ Китай виглядатиме більш надійним партнером,
вуючи, що спостерігається значне протистояння геге+ особливо враховуючи діючі економічні санкції ЄС та
монії США з боку важливих регіональних держав, США проти Росії у зв'язку з подіями в Україні, Сирії
США і другорядні регіональні країни інколи демонст+ та Великобританії.
рують спільні інтереси, таким чином змінюючи вплив
Країни ЄС, які спільно зі США, вже четвертий рік
країн другого рівня з тих чи інших питань у власних ре+ проводять санкційну політику проти РФ, тим не менше
гіонах.
продовжують активно співпрацювати з Росією в енер+
США завжди протистояли домінуванню чи то Захі+ гетичній сфері та інших галузях економіки. При цьому
дної Європи, чи Східної Азії. Щоб запобігти цьому, США слід зауважити, що врегулювання найгостріших сучас+
у ХХ ст. взяли участь у двох світових війнах і в "холодній них конфліктів взагалі не є можливим без активної участі
війні" [1].
Росії.
Спробуємо розібратись в існуючому поточному і
В останні роки посилилось відчуження і протис+
можливому розвитку подій, опираючись на економічні тояння між Росією і північноамериканськими та євро+
взаємовідносини США з провідними країнами світу в пейськими країнами і водночас РФ відіграє ключову
останні декілька десятиліть та з'ясувати їх взаємоза+ роль у регіональних економічних союзах (Брікс,
лежність і вплив на розвиток світової економіки і відпо+ ШОС, Євразійський союз тощо), де її відкритий анти+
відну економічну безпеку [2; 3].
американізм імпонує багатьом із країн, учасників цих
Із зняттям бар'єрів в нафтогазовому секторі світо+ союзів.
вої економіки безперечно зростатиме виробництво,
Протягом двох останніх десятиліть американський
але при цьому — неодмінне падіння нафтових коти+ попит та китайське виробництво взаємно доповнювали
ровок. Підтримка виробників сланцевої нафти в США один одного. Це поєднання було не тільки фундамен+
шляхом стимулювання зростання її обсягів добутку в том, одним із головних джерел зростання світової еко+
довгостроковій перспективі змінить ситуацію на гло+ номіки, але й гарантією стабільності в регіоні Півден+
бальному нафтовому ринку і це означатиме значні ри+ но+Східної Азії і на Тихому океані.
зики для Росії. Російські експортери нафти і газу че+
Чому так розвиваються події пояснює таблиця 1, що
рез загострення конкуренції на цьому ринку втрача+ ілюструє рейтинг країн світу за величиною валового
ють переваги, а відтак і прибутки. Зменшення попиту внутрішнього продукту за паритетом купівельної спро+
на товари російського експорта, а також довгостро+ можності (ВВП по ПКС) та темпами зростання за останні
кове зниження світових цін на вуглеводороди на фоні 25 років [4].
можливого падіння темпів розвитку світової еконо+
Проголошеною політикою та реальними діями
міки може мати серйозні негативні наслідки для еко+ Д. Трамп загрожує зруйнувати існуючий світоустрій,
номіки Російської Федерації. Політика нової індуст+ розпочавши повернення із Китаю "американської" про+
ріалізації Америки окрім можливих негативів для ро+ мисловості до США.
сійської економіки вже однозначно внесла на ринки
Водночас політика Китаю є іншою: "Не треба
невизначеність. Глобальна недовіра є головним трен+ відмовлятися від глобалізації світової економіки, не
дом 2017 року, а також 2018 року, у тому числі і у треба її боятися, треба просто навчитись нею керува+
відношеннях Росії зі США. Необхідність перегляду ти і користуватися її плодами на благо народів усього
відносин між США і Росією буде витікати із загост+ світу" [5].
Якщо США введуть загороджувальні мита, то симет+
рення економічних відносин між США та Китаєм,
ініційованим політикою Д. Трампа. В цій ситуації для ричною відповіддю КНР буде девальвація юаня, яка

11

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
зараз і відбувається, але повільно. Таким чином деше+
вий китайський імпорт буде тиснути на національних
товаровиробників і в Росії, і в Європі, і в США. Теоре+
тично і практично у відповідь буде розкручуватись нова
спіраль (підняття рівня загороджувального мита — де+
вальвація і т.д.).
До цього треба не забувати і про існуючий набір
інструментів для торгівельних війн, що має можливість
також задіяти кожна держава: активізація податкових
та антимонопольних перевірок, антидемпінгові розслі+
дування, згортання державних закупівель товарів, по+
ходженням з інших держав тощо.
Слід сказати, що лідери країн, особливо розвину+
тих, завжди проводять подвійну політику, залежно від
стану національної економіки, соціально+економічної
ситуації та ін. І Китай, і США, і Європа, і Росія, з одного
боку, підтримують глобалізацію, а з іншого — захища+
ють свої ринки. Ніхто не бажає повністю відкривати свої
ринки. Достатньо ознайомитись з процедурами і вимо+
гами вступу до ВТО будь+якої країни, що бажає стати
членом поважної міжнародної організації. Кожна краї+
на+член ВТО (а їх більше ніж півтори сотні) виписує умо+
ви, за яких вона погоджується на членство країни+пре+
тендента.
Головним з них є доступ на внутрішній ринок. В
останні десятиліття з'явились нові інструменти та ме+
ханізми захисту внутрішнього ринку — нетарифні ба+
р'єри. Прикладів закриття ринків для тих чи інших то+
варів, сировини та ін. між країнами більш ніж достат+
ньо.
Але все ж треба нарешті зрозуміти: кінець глоба+
лізації — зовсім не чудова і не райдужна перспекти+
ва ні для індустріально розвинених країн, ні для країн,
що розвиваються. По+перше: процеси глобалізації в
ХХІ ст. раптові, непередбачувані і не піддаються кон+
тролю. Інформаційна революція занадто змінила світ,
щоб його було можливо повернути назад будь+якими
тарифами.
Зовнішньоторговельна політика Д. Трампа може
почати міжнародну торгівельну війну. Чимало його
заяв та перших указів вказують на перші два напрямки
дій — протекціонізм та відмежування від світової еко+
номіки. Він безперечно хоче зменшити імпорт товарів,
посиливши таким чином внутрішнє виробництво, а та+
кож підвищити податок на товари (мито на іноземні
товари) з тих країн, з якими США мають негативне тор+
гівельне сальдо (з Мексикою — 63 млрд дол.; з Кана+
дою — 11 млрд дол.).
Торгівельна війна небезпечна для всіх глобальних
ринків, у т.ч. і безпосередньо для США і Китаю. Останній
зіткнеться з погіршенням умов доступу до ринку США
— свого найбільшого торгівельного партнера і це без+
посередньо вплине на макроекономічну стабільність
країни.
Можливість скорочення поставок на ринок США
може мати негативні наслідки для всієї Європи, а Німеч+
чина — це економічний двигун Єврозони (3,4 — 3,5 трлн
дол. ВВП) і на фоні невеликого зростання економіки
Франції та стагнації її в Італії, Європа не може дозволи+
ти йому скинути оберти. Торгівля лежить в основі німець+
кої економіки, адже в 2015 р. експорт складав 1,9 трлн
євро, або більше третини ВВП країни. В той же час мас+
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штаби цього експорту почали турбувати США в силу
того, що за даними німецького Федерального відомства
статистики у 2016 р. компанії з ФРН продали США то+
варів на суму 107 млрд євро. Це майже вдвічі більше,
ніж Німеччина імпортувала зі США. Тому торгівельні
бар'єри створюють небезпеку в першу чергу німецькій
економіці, яка особливо залежна від експорту. Адже
експорт складає 30% — 40% ВВП держави, а США —
найбільший експортний ринок для німецьких компаній
(майже 10% від усього експорту).
Бувший міністр закордонних справ Йошка Фішер
вважає що з приходом Д. Трампа в Білий дім порушу+
ються основи безпеки для Німеччини та Європи [5]. Не+
відомо, чи витримає в першу чергу Європейський Союз,
адже до усіх негараздів слід додати Brexit. Поза межа+
ми міжнародних структур та об'єднань держав немож+
ливо забезпечити безпеку країни. Жодна європейська
країна не в змозі самостійно забезпечити свою оборо+
ноздатність. "…Європейцям слід дорослішати, навчи+
тись відстоювати один одного. Тільки з сильною Євро+
пою будуть рахуватись у Вашингтоні, Москві та Пекіні.
Тільки спільно європейці спроможні мати реальний
вплив у світі..." [5].
Жодна країна не отримує такої кількості префе+
ренцій від європейської інтеграції та єдності як Німеч+
чина через її геополітичне розташування в центрі Євро+
пи, маючи спільні кордони з дев'ятьма країнами. Тому
при зміні системи світових економічних і політичних
координат Європа зацікавлена у тому, щоб Німеччина
взяла особисту відповідальність за спільні дії. Адже усі
ризики, що несе економічна політика Д. Трампа для еко+
номічної безпеки світової економіки примушують євро+
пейських політики завершити суперечки і негайно, не+
відкладно розробити власну концепцію європейської
безпеки.
При цьому очевидно, що країнам+членам ЄС, особ+
ливо Німеччині, необхідно спільно з США визначитись
з нормами і правилами глобальної торгівлі у ХХІ ст., іна+
кше їх формуватимуть без їх участі. Першим негатив+
ним сигналом такого можливого розвитку подій стала
критика Д. Трампа угоди про створення трансатлантич+
ної зони вільної торгівлі та інвестиційне партнерство.
(ТТІР). До цього часу триває пауза, яку взяли в перемо+
винах на період проведення президентських виборів та
формування нової адміністрації.
Якщо ЄС втратить свій шанс закріпити в надзвичай+
но важливій угоді про створення трансатлантичної зони
вільної торгівлі та інвестиційне партнерство зі США свої
екологічні стандарти, або свої підходи до формулюван+
ня прав найманих робітників, то такі правила ведення
бізнесу в глобалізованому світі все одно будуть фор+
муватися в інших великих зонах вільної торгівлі.
Зрозуміло, що економіки країн настільки взаємо+
пов'язані, що їхнє "розлучення" призведе до болісних
відчуттів у кожної із сторін. Якщо Д. Трамп серйозно
ставиться до своїх заяв (погроз), то перед ФРН та ЄС,
члени якого мають спільну зовнішньоторговельну полі+
тику, постає дилема: завдавати відповідного удару чи
ні?
Введення торгівельних бар'єрів зашкодить торгівлі
та безпосередньо і ЄС. Не відреагувати — також стра+
тегічно сумнівне рішення!

Інвестиції: практика та досвід № 10/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
У вересні — жовтні 2017 року Європейський Союз
згідно рішення Європейського парламенту і держав+
членів ЄС підготував нові антидемпінгові інструменти
для захисту промисловості.
Робочі місця та промисловість ЄС будуть краще за+
хищені від демпінгу та субсидованого імпорту. При цьо+
му, згідно з оновленим законодавством ЄС із захисту
торгівлі вперше будуть враховуватись міжнародні стан+
дарти праці та навколишнього середовища, що надасть
змогу країнам+членам ЄС протидіяти недобросовісній
торгівлі третіми країнами, чиї держави сильно втруча+
ються в економіку. Одночасно з міністрами ЄС ведуть+
ся переговори про оновлення інструментів торгівельної
оборони ЄС з метою підвищення тарифів на демпінго+
вий або субсидований імпорт.
Таким чином, підводячи підсумки розгляду еконо+
мічної політики найбільших держав світу, незважаючи
ні на що, треба констатувати, що економіка США —
це найбільш комплексна і самодостатня економіка в
світі, яка визначає стан і напрямки зростання світової
економіки в силу того, що до 20 відсотків світового
ВВП припадає на долю Сполучених Штатів. Економіки
більшості країн орієнтовані на платоспроможний аме+
риканський ринок і його найменші коливання прямо чи
опосередковано впливають на добробут цілих держав,
і така інтеграція і глобалізація економік має як пози+
тивні, так і негативні сторони, які безумовно відобра+
жаються на стані економічної безпеки світової еконо+
міки.
США можуть бути як двигуном світової економіки і
забезпечувати її економічну безпеку, так і стати її галь+
мами. Без певних балансів протекціонізм може створи+
ти надвеликі економічні проблеми.
Найкращим варіантом, формою лібералізації зов+
нішньої торгівлі як локомотиву зростання світової еко+
номіки мала б стати глобальна угода під егідою Світо+
вої торгівельної організації (СОТ). Але переговори з
цього приводу відбуваються вже більше 15 років без
надії на швидке і позитивне завершення.
Світова спільнота більше і невідкладно потребує
справедливих правил торгівлі, аніж розкручування
спіралі протекціоністських заходів. Навіть двосторонні
торгівельні угоди, до речі, завжди є несправедливими
по відношенню до третіх сторін.
Тому кожній державі+члену світового співтовари+
ства повинна забезпечуватись можливість вільно оби+
рати і здійснювати свою стратегію соціально+економіч+
ного розвитку без зовнішнього тиску і втручання в об+
становці взаємопорозуміння та співпраці. Правові га+
рантії міжнародної економічної безпеки — у визнанні
принципів рівноправності держав у вирішенні як їх на+
ціональних проблем, так і глобальних проблем усього
світу.
Рубіж ХХ—ХХІ ст. у житті сучасної цивілізації прой+
шов під знаком глобалізації — достатньо суперечливої
і надзвичайно могутньої тенденції світового розвитку.
Міжнародні економічні і політичні процеси кінця
ХХ і початку нового століття в умовах глобалізації і лібе+
ралізації об'єктивно висвітлили низку невідкладних про+
блем світової спільноти, без вирішення яких є немож+
ливим успішний подальший гуманістичний розвиток
людства.

Оцінку цим процесам надана в прийнятій Стратегії
ОБСЄ в області економічного і екологічного виміру
(Маастрихт, 2003 рік), в якій підкреслюючи позитивну і
вирішальну роль глобалізації, лібералізації та відкрит+
тя нових можливостей науково+технічного прогресу у
економічному зростанні та розвитку країн+учасниць
ОБСЄ, одночасно відмічається і наявність проблем, не+
гативних проявів та загроз, зокрема поглиблення еко+
номічної нерівності між державами, викликаної зрос+
таючою відкритістю національних економік та все
більшим негативним впливом зовнішньоекономічних і
фінансових кризових явищ. Перед державами постає
необхідність забезпечення керованості процесом гло+
балізації, що в кінцевому варіанті забезпечуватиме про+
зорість і справедливість розподілу спільно отриманої
вигоди, а головне — сприятиме загальній міжнародній
безпеці.
Слід констатувати, що незважаючи на укладені
дво+ та багатосторонні міждержавні угоди, взаємоп+
роникнення національних економік, досягнутий рівень
збалансованості між відкритістю національних ринків
і політикою державного протекціонізму, до цього часу
не створено дієвої системи і впливових механізмів за+
безпечення міжнародної економічної безпеки. Поряд
з бурхливим розвитком в останні 25 років національ+
них економік Китаю, Індонезії, Індії, Мексики та інших
країн, відбувається загострення міжнародних відно+
син, в першу чергу економічних, між розвиненими краї+
нами світу із застосуванням економічних та інших об+
межувальних санкцій. Конфліктуючими сторонами є
країни+учасниці одного або різних (економічних, тор+
гівельних, тощо) союзів, блоків та інших міждержав+
них об'єднань, зокрема СОТ, ОБСЄ, тощо. Незважаю+
чи на наявні статутні документи цих поважних органі+
зацій, в яких виписано вирішення конфліктних ситуацій
та ін. [6].
Ми є свідками балансування держав на межі відкри+
тої торгівельної війни. При цьому найгіршим моментом
є те, що ці процеси ініціюються в першу чергу між краї+
нами, які створюють валовий внутрішній продукт (ВВП
по ПКС) за обсягом близько 50—60 відсотків загаль+
носвітового показника і це є вкрай загрозливим для
інтеграції національних економік у світову економіку,
створює загрози і виклики економічній безпеці, а також
перешкоджає реалізації країнами світу нової міжнарод+
ної стратегії сталого розвитку.
Світова спільнота, населення усіх континентів дійсно
зазнає глибинних трансформацій і це є об'єктивним
ствердженням в силу того, що будь+які процеси, як би
ми їх не називали (глобалізація, інтеграція, трансфор+
мація економіки, технічна чи культурна революція,
міграція, створення міжнародних платіжних систем,
міжнародних банків, фінансових центрів, тощо) є ре+
зультатом розумової та господарської діяльності лю+
дини, групи людей, і всі ці процеси задумуються і реа+
лізуються спільними зусиллями великої, значної кіль+
кості людей, об'єднаних в першу чергу загально цивілі+
заційною потребою розв'язання існуючих проблем люд+
ства.
Глобалізація, як унікальний об'єктивний процес
інтенсивного розвитку економічних, соціальних, еколо+
гічних. культурних та інших відносин, викриває і загост+
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рює увагу світової спільноти на низці першочергових і
невідкладних економічних, соціальних, культурних, ре+
лігійних, національних, політичних та інших проблем, які
пов'язані виключно з людиною і потребують свого спра+
ведливого і розумного вирішення.
ХХ ст., як епоха, що характеризувалась жорстокою
боротьбою і протистоянням ідеологій комунізму, фа+
шизму та ліберальної демократії відійшла в минуле. Світ,
постійно змінюючи, особливо в останню декаду ХХ та
напочатку ХХІ ст. вступає в нову епоху, в якій культура
та культурні чинники відіграватимуть чи не найголовні+
шу роль у формуванні нової світової політики, системи
безпеки та стабільності, включаючи економічну безпе+
ку.

онізм, вихід із регіональних зон вільної торгівлі та ін.
весь світ буде бачити в США головного прибічника гло+
балізації і країну, що отримає від неї найбільшу користь
навіть попри деякі внутрішні соціально+економічні про+
блеми.
Глобальний фінансовий капіталізм з його механіз+
мом фінансово+економічної організації показує неспро+
можність забезпечувати свій саморозвиток на основі
споживацької моделі економічного зростання. Відбу+
вається "проїдання" не тільки прибутку майбутніх по+
колінь але й не відтворюваних природних ресурсів. За+
довольняються роздуті потреби останнього 50+тиріччя
Заходу, нав'язані спекулятивною кредитно+споживаць+
кою моделлю, та високими стандартами життя існую+
чого покоління. Ми є свідками трансформації світо+
ВИСНОВКИ
устрою, з'являються нові центри впливу, нова геополі+
ХХ ст., як епоха, що характеризувалась жорстокою тична карта. Усі нації об'єднались навколо стратегії ста+
боротьбою і протистоянням ідеологій комунізму, фа+ лого розвитку.
шизму та ліберальної демократії, відійшла в минуле.
Світ, постійно змінюючись, особливо в останню де+
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DYNAMIC LIQUIDITY INDICATOR OF THE BANKING SYSTEM UNDER CONDITIONS
OF ECONOMIC INSTABILITY

У статті досліджено основні показники ліквідності банківської системи. Обгрунтовано перелік
чинників, які впливають на формування ризику ліквідності та на їх основі створено та поетапно
розраховано динамічний індикатор ліквідності. Проаналізовано динаміку розвитку банківської
системи України на основі традиційних нормативів та запропоновано додаткові показники
ліквідності, які доцільно використовувати для економічно нестабільних умов. Перспективи для
подальших досліджень мають розрахунки прогнозних значень ризику ліквідності та обгрунту
вання перспектив впровадження відповідних заходів щодо його мінімізації з огляду на фази
банківської кризи. Безпосередньо ліквідність розглянуто у якості важливого індикатору на
дійності банківського сектору та компоненти повернення довіри до фінансових посередників.
The main indicators of liquidity within the banking system are investigated in the article. The factors,
which influence the formation of liquidity risk, are studied within the particular list. The dynamic
liquidity indicator is created and gradually calculated on the basis of above mentioned factors. The
dynamics of the banking system of Ukraine is analyzed on the basis of traditional norms and additional
liquidity indicators, which are proposed for use under economic unstable conditions. The forecasted
value of liquidity risk and the introduction of appropriate measures to minimize such risks during the
phases of the banking crisis have prospect of further improvement. Liquidity is considered as a
significant indicator of the banking sector reliability and an important component of the trust returning
to financial intermediaries.
Ключові слова: ліквідність, динамічний індикатор, ризик, банківська система, економічна нестабільність.
Key words: liquidity, dynamic indicator, risk, banking system, economic instability.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ківської системи та індикаторами економічного зрос+
Потреба аналізу, якісної та кількісної оцінки вели+ тання національної економіку. У свою чергу, підтрим+
чини ризиків банківського сектору зумовлена існуван+ ка стабільного економічного зростання та збережен+
ням чіткого взаємозв'язку між поточним станом бан+ ня стабільності банківського сектору є неможливою за
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Етапи визначення динамічного індикатора ліквідності
Визначення переліку показників, на підставі якого
буде формуватися динамічний індикатор ліквідності

І

ІІ

Економічна інтерпретація обраних показників за
темпами їх зростання та установлення динамічних
співвідношень між показниками
ІІІ

Формування для кожного моменту часу матриці
фактичних співвідношень темпів зростання показників
ІV

Формування матриці збігу фактичних та нормативних
співвідношень
V

Розрахунок динамічного індикатора ліквідності

Рис. 1. Процес розрахунку динамічного індикатора ліквідності

умови відсутності чіткого уявлення щодо природи їх
нагальних проблеми. Зокрема, виникає необхідність
дослідити ключові характеристики ризиків, що вини+
кають у процесі банківської діяльності. Традиційно
почесне місце з+поміж функцій банківської системи
займає трансформація активів, залучення вільних ре+
сурсів у економічних суб'єктів та подальше розміщен+
ня активів на більш вигідних умовах, що, у більшості
випадків, включає їх розміщення на інший строк. Тому
безпосередня діяльність банківських установ стає при+
чиною виникнення ризику ліквідності. У свою чергу, в
зв'язку із постійним розширенням спектру чинників
економічної нестабільності, зростає перелік ризиків,
які впливають на банківську ліквідність. У таких умо+
вах особливої актуальності набуває обгрунтування ди+
намічного індикатора ліквідності, подальше дослід+
ження можливостей прогнозу оптимального рівня
ліквідності.

Д. Олійник, О. Лаврушин та інших [1—10]. У працях ав+
торів висвітлено низку підходів до управління
ліквідністю комерційних банків, проаналізовано показ+
ники ліквідності, визначено підходи до управління бан+
ківською ліквідністю. В результаті аналізу праць
фахівців, можемо стверджувати, що управління ризи+
ками ліквідності є найважливішим інструментом стра+
тегічного планування у банківському секторі, тому по+
требує подальших детальних досліджень та оцінки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У зв'язку із актуалізацією наведених вище питань,
протягом останніх років в економічній літературі знач+
на увага приділялася аналізу проблем ліквідності як на
мікро+ так і на макро+ рівні. Зокрема проблеми управ+
ління ліквідністю банківської системи набули поширен+
ня у працях окремих вітчизняних та зарубіжних нау+
ковців, а саме: С. Грей, Т. Левітта, С. Шмуклера, Л. При+
мостки, А. Мороза, Г. Карчева, Т. Іванова, О. Мицак,

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є аналіз основних чинників, які
спричиняють ризики ліквідності банківської системи
України. Це вимагає застосування розширеного пере+
ліку показників, які відіграють важливу роль у кон+
тексті формування економічної нестабільності, а також
інтегральної оцінки ризику ліквідності в умовах сього+
дення.

Сучасний банк є складною динамічною системою,
що зумовлює потребу широкого використання матема+
тичних методів під час розробки сучасних ів до управл+
іння ризиком ліквідності. Це дозволить отримати уза+
гальнюючу (інтегральну) оцінку ризику ліквідності. Пер+
спективним напрямом комплексної оцінки ризику
ліквідності та платоспроможності банків є використан+
ня методів непараметричної статистики [1]. Методоло+
гічною базою наведених методів виступає нормативна

Таблиця 1. Нормативні значення показників ліквідності, %
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Показник
Норматив миттєвої ліквідності
Співвідношення капіталу і активів
Частка державних цінних паперів в активах
Частка проблемних кредитів в активах
Частка неробочих активів в загальних активах
Співвідношення вкладів населення і капіталу
Відношення коштів п’яти найбільших кредиторів до коштів
клієнтів
Відношення коштів в касі та на коррахунку у НБУ до 20%
коштів «на вимогу» фізичних та юридичних осіб
Відношення приросту/відтоку коштів клієнтів до зобов’язань
Відношення строкових депозитів до загальної суми кредитів

Норма, %
> 20
> 10
< 30
< 10
< 30
15-20
≤ 50
≥ 100
≥ -3
> 30
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Рис. 2. Динаміка ліквідності банківської системи України за окремими показниками, %

модель системного аналізу фінансової звітності. В ос+
нову методів покладено динамічний індикатор, що пред+
ставляє собою сукупність показників, упорядкованих за
темпами зростання. Ранжований ряд показників дає
можливість показати їх динаміку, враховуючи співвід+
ношення та взаємовплив показників. Тобто формуєть+
ся основа для оцінки рівня ліквідності банку, який не+
можливо точно оцінити за допомогою жодного окре+
мого показника.
Для побудови динамічного індикатора ліквідності
використовується ординальна (порядкова) шкала, яка
дозволяє встановити, що конкретний показник має вла+
стивість більшою чи меншою мірою впливати на
ліквідність порівняно із іншими показниками.
Наші сучасники пропоную розглядати два види век+
торних оцінок під час оцінки ризику ліквідності [2]:
U1t (t) — вектор оцінок, розрахований за лінійним
динамічним нормативом;
U2t (t) — вектор оцінок, розрахований за нелінійним
динамічним нормативом на основі нормативної та фак+
тичної матриць співвідношень.
У нашому дослідження для розрахунку динамічно+
го індикатора використовуємо вектор U2 (t), який ба+
зується на матричних обчисленнях.
Динамічний індикатор ліквідності розраховуємо у
кілька етапів (рис. 1).
На першому етапі визначаємо перелік показників,
на підставі якого згодом, сформуємо динамічний інди+
катор ліквідності. Цей етап є надзвичайно важливим
під час побудови моделі, оскільки від того, наскільки
чутливими будуть вибрані окремі показники лік+
відності, залежить точність оцінки ризику ліквідності.
Формування переліку показників має базуватися на
систе мному підході, слід враховувати рівень
ліквідності активів, стабільності пасивів, надійність
банку. Варто звернути увагу на те, що незначна
кількість показників не дозволяє отримати точну уза+
гальнюючу оцінку, а незначні зміни в динаміці окре+
мих показників можуть призвести до суттєвих змін уза+
гальнюючої величини. І навпаки значна кількість показ+

ників призводить до втрати чутливості оцінки до зміни
в їх динаміці, а саме значні зміни не призводять до
відповідних змін в динамічному індикаторі. Тому досвід
використання ординальних шкал с відчить про
доцільність використання при упорядкуванні не мен+
ше 6+ти та не більше 10+ти показників [3].
Традиційно для побудови динамічного індикатора
ліквідності банків використовують шість показників, які
дозволяють оцінити рівень ліквідності банку:
— норматив миттєвої ліквідності;
— співвідношення капіталу і активів;
— частка державних цінних паперів в активах;
— частка проблемних кредитів в активах;
— частка неробочих активів в загальних активах;
— співвідношення вкладів населення і капіталу.
В умовах економічної нестабільності доцільно до+
дати наступні показники:
— відношення коштів п'яти найбільших кредиторів
до коштів клієнтів (визначається рівень концентрації
активів);
— відношення коштів в касі та на коррахунку у НБУ
до 20% коштів "на вимогу" фізичних та юридичних осіб
(визначається рівень ліквідного покриття);
— відношення приросту/відтоку коштів клієнтів до
зобов'язань (визначається рівень нарощування ресур+
сної бази);
— відношення строкових депозитів до загальної
суми кредитів (визначається рівень фінансування кре+
дитів).
Порогові значення наведених показників відобра+
жено в таблиці 1.
Нормативні значення таких показників, як частка
державних цінних паперів в активах та співвідношення
капіталу до вкладів населення визначено на підставі
аналізу відповідного світового досвіду. Нормативні зна+
чення для співвідношень індикаторів №7, 8, 9 та 10 вста+
новлено на основі міжнародних рекомендацій.
Динаміка вищевказаних показників демонструє
суттєві протиріччя, які виникають під час діагностуван+
ня ліквідності (рис. 2).
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Рис. 3. Динаміка ліквідності банківської системи України
за окремими показниками, %

Значення нормативу миттєвої ліквідності для бан+
ківської системи України значно перевищують необхід+
ні, що дозволяє зробити висновок про надлишок за+
пасу ліквідності. Можемо помітити тенденцію до зрос+
тання нормативу, що особливо характерно для 2016
року. Одночасно в 2014+му році його значення в се+
редньому коливалося в діапазоні від 42,4 % до 54,15
%, найменше значення спостерігаємо станом на 01.06
— 42,4 %. Це явище зумовлене політичними та еконо+
мічними чинниками, що спричинило відтік ліквідних ре+
сурсів.
Індикатором, що вплинув на зменшення ліквідності
банківської системи, є відтік депозитів. Динаміка
співвідношення вкладів населення і капіталу фактично
повторює тенденцію нормативу миттєвої ліквідності. У
зв'язку із зниженням з 27,7% на 01.01.2016 до 24,2%
станом на 01.03.2018, нормативне значення перевико+
нується.
Наступним важливим фактором, що впливає на
ліквідність, є кредитна політика. Логічним наслідком
зниження рівня депозитів є максимізація доходу банків
за рахунок кредитних операцій. За даними НБУ, впро+
довж аналізованого періоду (10 років) кількість на+
даних кредитів зростала. Слід зауважити, що з 2008 р.
до початку 2018 р. кількість наданих кредитів зросла

на 655 млрд грн. При чому 80% такого приросту при+
падає на останні 5 років. Подібний неочікуваний
приріст демонструє часка проблемних кредитів, яка на
початку 2014 року становила 23,5% від загальної суми
кредитів та 56,4% на кінець 2017 року. Одночасно,
частка проблемних кредитів у загальному обсязі ак+
тивів становить 32%, при нормі менше 10%. Частка
проблемних активів, відповідно, становить 35% при
нормі менше 30%.
Загалом банківська система України у 2017 р.
встановила світовий рекорд за розміром проблемних
кредитів (573,5 млрд грн). На думку експертів НБУ,
"треба розуміти, що це оцінка проблемних кредитів
за новими правилами, які почали діяти тільки з почат+
ку 2017 року" [4], що дещо згладжує гостроту ситу+
ації. Протягом останніх 3+х кварталів обсяг проблем+
них кредитів зріс на 67,6 млрд та станом на 01.03.2018
становив 641 млрд грн. Проте, з огляду на аргумен+
тацію, НБУ подібні диспропорції вважаються у межах
норми.
У зв'язку із неефективним кредитуванням банки
нарощують портфель державних цінних паперів. Сукуп+
на частка вкладень банків у цінні папери, що рефінан+
суються НБУ (ОВДП та депозитні сертифікати НБУ) на
початок 2018 року становила 20,3% (порівняно з 2,4%

Таблиця 2. Матриця нормативних співвідношень
Показники
Активи (А)
Готівкові кошти в касі банків (ГК)
Кошти на кореспондентських
рахунках (Ккр)
Цінні папери (ЦП)
Кредити (Кр)
Проблемні кредити (ПК)
Неробочі активи (НА)
Капітал (К)
Кошти кредиторів (Кк)
Зобов'язання (З)
Кошти клієнтів (Ккл)
Депозити (Д)
Депозити на вимогу (ДВ)
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А ГК
0 -1
1 0

Ккр
-1
0

ЦП Кр
-1
0
0
0

ПК
1
0

НА
1
0

К Кк
-1 0
0 0

З
0
0

0
0

Д ДВ
0 0
0 1

1
1
0
-1
-1
1
0
0
0
0
0

0
1
0
-1
0
0
0
-1
0
0
-1

-1
0
0
-1
-1
0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1

0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0

0
0
0
-1
-1
0
0
-1
0
-1
0

1
0
0
-1
0
1
0
0
0
0
0

0
0
-1
-1
-1
0
-1
0
0
0
0

0
0
0
-1
-1
1
0
0
0
0
-1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1

0
0
0
0
-1
0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Ккл

1
0
-1
-1
0
0
0
0
0
1
0
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Таблиця 3. Темпи зростання показників,
які використовуються для побудови динамічного індикатора ліквідності
по банківській системі, %
Показники/ рік
Активи (А)
Готівкові кошти в касі банків
(ГК)
Кошти на кореспондентських
рахунках (Ккр)
Цінні папери (ЦП)
Кредити (Кр)
Проблемні кредити (ПК)
Неробочі активи (НА)
Капітал (К)
Кошти кредиторів (Кк)
Зобов'язання (З)
Кошти клієнтів (Ккл)
Депозити (Д)
Депозити на вимогу (ДВ)

(t)

2008
42,12
13,44

2009
34,50
6,72

2010
3,48
6,20

2011
11,39
17,46

2012
8,22
9,76

2013
5,38
17,01

2014
5,60
12,03

2015
10,35
-23,48

2016
8,03
12,35

2017
5,56
8,31

2018
7,37
13,03

8,66

-1,94

-6,94

-4,11

23,81

11,09

25,27

-21,37

1,71

31,61

-8,04

31,77
31,09
44,77
46,90
18,45
16,32
12,66
36,99
41,15
21,09

52,73
38,13
-663,36
-660,32
35,13
10,14
34,41
15,71
16,00
9,70

-7,96
-2,10
70,98
71,37
4,40
-9,36
3,35
-2,98
-3,31
11,36

58,87
1,73
16,45
16,40
12,23
17,12
11,26
22,07
22,23
25,37

7,58
8,60
25,39
25,36
9,08
7,64
8,09
13,26
13,37
9,39

21,90
-0,50
-10,65
-10,70
6,26
10,71
5,25
15,83
15,79
9,39

21,89
9,56
38,69
38,74
6,47
9,09
5,47
11,05
11,02
1,77

11,02
11,93
31,40
30,22
11,17
5,48
10,22
0,47
1,10
23,89

-8,26
-3,42
10,01
10,37
8,86
4,59
7,90
9,23
9,14
15,60

50,01
0,78
8,78
10,03
-27,10
2,03
9,13
6,48
6,42
12,53

31,08
5,47
25,53
24,62
25,45
7,87
4,85
11,88
11,84
13,17

у 2008 році) чистих активів сектору. Нормативне зна+
чення за даним показником у розвинених країнах вста+
новлено на рівні до 30%, але суттєві темпи просту за
даним коефіцієнтом не є необхідними для сучасної бан+
ківської системи України. Значний обсяг вкладень у
державні цінні папери може негативно вплинути на
стійкість банківського сектору в умовах фінансової не+
стабільності (враховуючи зростання державного бор+
гу).
Коефіцієнт співвідношення власного капіталу та
активів показує загальний рівень фінансування активів
за рахунок власного капіталу, тобто скільки грошових
одиниць капіталу припадає на одну гривню активів. Зна+
чення цього коефіцієнта складало менше 10 % лише на
початку 2017 року (9,8), але за рік коефіцієнт зріс на
2,4% та станом на 01.01.2018 становив 12,2%.
Відповідно до динаміки наведених показників, су+
часна банківська система є ліквідною. Проте процес
управління ризиком ліквідності банківських установ
України посідає одне з вирішальних місць у забезпе+
ченні її стабільно збалансованого рівня. Для об'єктив+
ної оцінки процес розрахунку динамічного індикатора
має включати й інші важливі показники ліквідності (кош+
ти в касі та на коррахунку у НБУ у співвідношенні з кош+
тами "на вимогу" фізичних та юридичних осіб, приріст
коштів клієнтів у співвідношенні з зобов'язаннями та ін.)
(рис. 3).

У структурі зобов'язань банків найбільшою є питома
вага коштів клієнтів. Відношення приросту коштів клієнтів
до зобов'язань знаходиться у межах норми (за виклю+
ченням кінця 2014 — початку 2015 рр.) та в 2018 році ста+
новить +0,7%. Крім того, таке співвідношення є показо+
вим при візуалізації довіри до банківської системи.
Відношення строкових депозитів до загальної суми
кредитів перебуває на рівні 40% протягом останніх
4+х років. На тлі збільшення строкових депозитів на
8,4% та кредитів на 8,8% існує тенденція до зниження
динаміки даного показника через постійно зростаючу
частку проблемних кредитів.
Водночас підвищується частка залишків на корес+
пондентських рахунках, що свідчить про зростання обо+
в'язкових резервних вимог НБУ. Показник співвідно+
шення каси та коррахунку в НБУ до 20% коштів на ви+
могу зменшився лише на 10% після виведення з ринку
50% банків. Це означає, що коефіцієнт ліквідного по+
криття перевиконується банками першої та другої груп
та не виконується іншими.
Аналогічним чином зменшення кількості неплато+
спроможних банків вплинуло на відношення коштів п'я+
ти найбільших кредиторів банків до коштів клієнтів, що
загалом має помірну тенденцію до зниження впродовж
останніх 10 років (50% на 01.01.2008 та 32,7% на
01.01.2018), але нормативним значенням на цьому етапі
не відповідає.

Таблиця 4. Результати збігів фактичних та нормативних співвідношень
у 2008—2018 рр.
Показники / рік
Активи (А)
Готівкові кошти в касі банків (ГК)
Кошти на кореспондентських
рахунках (Ккр)
Цінні папери (ЦП)
Кредити (Кр)
Проблемні кредити (ПК)
Неробочі активи (НА)
Капітал (К)
Кошти кредиторів (Кк)
Зобов'язання (З)
Кошти клієнтів (Ккл)
Депозити (Д)
Депозити на вимогу (ДВ)
Сума

2008
-6
-2

2009
0
-2

2010
2
0

2011
0
0

2012
0
2

2013
6
2

2014
2
2

2015
-2
-2

2016
-2
0

2017
0
0

2018
0
0

-3
-2
-1
-8
-6
-3
1
-1
0
-2
-3
-36

-1
4
-1
8
6
3
-1
1
0
4
-1
20

-3
-2
-3
-6
-4
1
1
-1
-2
-2
-5
-24

-3
4
1
0
-4
-1
1
-1
2
-2
-1
-4

1
-4
1
-8
-6
1
1
1
0
-2
3
-10

5
4
3
8
6
3
1
3
4
2
5
52

1
-2
-1
-8
-6
-1
1
1
0
-2
1
-12

-3
0
-1
-8
-6
1
-1
-1
-4
-2
-3
-32

-5
-4
1
-8
-6
-1
1
-1
0
-4
-3
-32

-1
4
1
-2
-4
-3
1
-1
0
-2
-3
-10

-3
4
1
-4
-2
5
1
-1
0
-2
-3
-4
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Рис. 4. Інтегральна оцінка ризику ліквідності
банківської системи України

Другим важливим етапом процесу розрахунку ди+
намічного індикатора ліквідності є інтерпретація обра+
них показників за темпами їх зростання та установлен+
ня динамічних співвідношень між ними.
За результатами аналізу динамічних співвідношень
між показниками отримують матрицю нормативних
(t) мат+
співвідношень показників. Кожний елемент
(t) =
kxk ви+
риці нормативних співвідношень
значається так:

У процесі розрахунку (табл. 4) виявлено досить ви+
соку залежність банківської системи від проблемних кре+
дитів та неробочих активів протягом кожного періоду t.
На п'ятому, заключному, етапі процесу розрахунку
динамічного індикатора ліквідності розраховується ди+
намічний індикатор ліквідності як співвідношення
кількості збігів нормативних і фактичних співвідношень
до кількості нормативних співвідношень за модулем
(t):

(t)

для всіх 2, 3, …, Т.
Динамічний індикатор ліквідності є мірою близь+
кості фактичного і нормативного упорядкування по+
казників ліквідності і платоспроможності банку і
кількісно характеризує ризик ліквідності. Динамічний
індикатор набуває значення в межах від "+"1 до 1.
Якщо в певний момент часу динамічний індикатор
ліквідності набуває значення 1, то це свідчить про те,
що усі нормативно встановлені співвідношення показ+
ників фактично виконуються. І, навпаки, якщо дорів+
нює "+"1, то це означає, що фактичний порядок по+
казників повністю протилежний нормативному.
(t)
Від'ємні значення динамічного індикатора ліквідності
в окремі звітні періоди пояснюються обмеженістю
де
— темп зростання i+го показника в момент фінансових ресурсів для підтримання на необхідно+
му рівні динаміки показників [2].
часу t;
= -36/56 = - 0,643
— темп зростання j+го показника в момент часу
t;
= 20/56 = 0,357
— елемент матриці фактичних співвідношень
= -24/56 = - 0,429
темпів зростання показників, що перебувають на пере+
= -4/56 = - 0,071
тині i+го рядка та j+го стовпця.
= -10:56 = - 0,179
Темпи зростання кожного з показників протягом
= 52:56 = 0,929
періоду 2008 — 2018 рр. наведено в таблиці 3.
=
-12:56 = - 0,214
Четвертим етапом процесу розрахунку динамічно+
= -32:56 = - 0,571
го індикатора ліквідності є формування матриці збігу
фактичних та нормативних співвідношень темпів зрос+
= -32:56 = - 0,571
тання показників (t) =
kxk :
= -10:56 = - 0,179
= (-4:56)*100 = - 0,071 .
Найнижче від'ємне значення показника було зафік+
(t)
совано в 2008 р. — "+" 0,643, тобто в момент кризи ри+
зик ліквідності був високий, однак залишався певний

На основі аналізу наведених показників отри+
муємо матрицю нормативних співвідношень між по+
казниками для оцінювання ліквідності банківської
системи в умовах економічної нестабільності (табл.
2).
Наступним етапом процесу розрахунку динамічно+
го індикатора ліквідності є формування для кожного
моменту часу t матриці фактичних співвідношень темпів
зростання показників (t) =
kxk :
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запас до критичного значення "+"1. Подібна ситуація
спостерігається у 2015—2016 рр. (+0,571), коли систе+
ма в черговий раз продемонструвала власну хиткість та
зазнала впливу як екзогенних, так і ендогенних чинників
(рис. 4). На фоні падіння кредитної активності та по+
гіршення якості кредитних портфелів банки накопичу+
вали збитки у зв'язку із скороченням операційних при+
бутків і вимушеним додатковим формуванням резервів.
На тлі низького припливу депозитів і дій регулятора по
посиленню політики формування обов'язкових резерв+
них вимог, багато банків зіткнулися з кризою ліквідності
[5].
Спираючись на дані рисунка 4, можемо зауважити,
що на сучасному етапі циклічного розвитку банківська
система знаходиться на стадії піднесення. Більшість взя+
тих до уваги співвідношень нормативних значень по всім
показникам у 2018 році (+0,071) виконуються на рівні
2011 року. Тому для зниження ризику ліквідності на
стадії спаду на рівні НБУ слід розробляти прогнозні зна+
чення ризику ліквідності та провадити відповідні захо+
ди щодо його мінімізації.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у зв'язку із загостренням кризових
явищ в економічній та фінансовій сфері існує потреба
значного удосконалення існуючої практики оптимізації
ліквідності банківської системи України. Виходячи з
наявних методик, на рівні НБУ важливо переглянути
існуючі стратегічні напрями щодо управління рівнем
ліквідності у відповідності з наявними загрозами та ри+
зиками. Зокрема, альтернативною моделлю, яка врахо+
вує специфіку інтеграції України до світового фінансо+
вого простору, може стати оцінка інтегрального ризику
ліквідності для вітчизняної банківської системи на ос+
нові запропонованих у цьому дослідженні показників.
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INNOVATIVE TRENDS OF CASHLESS ECONOMY DEVELOPMENT
Метою статті є дослідження інноваційних тенденцій розвитку глобальної безготівкової еко
номіки та визначення перспектив прискорення її формування в Україні. Процеси інноватизації
безготівкової економіки трансформують платіжні системи, механізми безготівкових електрон
них платежів, криптовалютний ринок. Результати дослідження полягають у виявленні переваг і
загроз безготівкової економіки та формуванні напрямів розширення діджиталізації економіки
в Україні. Перехід до безготівкових розрахунків дозволить забезпечити розвиток фінансового
ринку та знизити рівень тіньової економіки. До основних загроз безготівкової економіки відне
сено потенційні можливості абсолютизації влади глобальних фінансових інституцій над еконо
мічними відносинами та зростання кібератак. В Україні необхідним є розширення безготівко
вих розрахунків в економіці, сфері сплати за товари і послуги, еcommerce, споживчому кре
дитуванні, соціальних виплатах, що дозволить прискорити економічне зростання та інтеграційні
процеси.
The purpose of the paper is to study the innovative trends in the development of the cashless global
economy and the prospects for the formation of the cashless economy of Ukraine. The processes of
innovation of the cashless economy transform payment systems, mechanisms of cashless electronic
payments, cryptocurrency market. Results of the survey showed the identification of the advantages
and threats of cashless economy and in formation of the digitalization of economy activities in Ukraine.
The transition to cashless payments will ensure the development of financial markets and reduce the
shadow economy. The main threats to the cashless economy include the potential of the absolute
power of global financial institutions over economic relations of business entities and the growth of
cyberattacks. Increase in cashless payments in the economy, in the payment for goods and services,
ecommerce, consumer crediting and social payments will lead to economic growth increase and
integration processes in Ukraine.

Ключові слова: глобальна безготівкова економіка, безготівкові розрахунки, інноваційні тенденції, елек#
тронні гроші, цифрове суспільство.
Key words: cashless global economy, cashless payments, innovative trends, e#money, digital society.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Грошово+кредитні ринки національних держав у
глобалізованому світі функціонують під впливом
процесів інтернаціоналізації і взаємопроникнення
грошових систем та знаходяться в перманентному
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трансформаційному стані, що характеризується
інноваційними змінами в міжнародних розрахунках
і платіжних системах, поширенням електронних гро+
шей, криптовалют, впровадженням безконтактних
платежів.

Інвестиції: практика та досвід № 10/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Частка готівкових і безготівкових платежів у регіонах світу
Регіон
АзіатськоТихоокеанський
(розвинені
країни)
АзіатськоТихоокеанський
(країни, що
розвиваються)
Північна
Америка
Південна
Америка
Західна Європа
Східна Європа
Африка

Частка
готівкових
платежів, %
65

Частка
безготівкових
платежів, %
35

98

2

48

52

91

9

66
93
99

34
7
1

Інноваційною трансформацією на глобальному гро+
шово+кредитному ринку є перехід до інноваційних без+
готівкових грошей, відмова від готівкових розрахунків
та, відповідно, побудова глобальної безготівкової еко+
номіки. Країни+лідери у впровадженні безготівкових
розрахунків отримують додаткові драйвери економіч+
ного зростання та спричиняють вплив на країни з рин+
ками, що формуються. З одного боку, країни з ринка+
ми, що формуються отримують доступ до інноваційних
технологій грошово+кредитного ринку та розширюють
можливості участі у міжнародних платіжних системах.
З іншого — випереджаюче зростання високорозвине+
них країн зумовлює зростання розриву в інноваційно+
му і фінансовому розвитку між ними та країнами з рин+
ками, що формуються. У цьому контексті для України
важливим є прискорення процесів переходу до безгот+
івкової економіки та подальша інтеграція як рівноправ+
ного партнера в міжнародні економічні відносини.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням інноваційних тенденцій формування
безготівкової економіки в глобалізованому світі присвя+
чені праці таких вчених як Batiz+Lazo B., Efthymiou L.
[1], Furst H. [2], Wellisz C. [3].
Batiz+Lazo B., Efthymiou L. [1], використовуючи істо+
рико+логічний метод, сформували основні тренди пере+
ходу суспільства від готівкових грошей до безготівко+
вих розрахунків. На думку Furst H. формування безго+
тівкової економіки є невідворотним процесом для усіх
суб'єктів міжнародних економічних відносин [2].
В Україні впровадження глобальних трендів безго+
тівкової економіки ініційовані НБУ і мають на меті за+
безпечити у 2020 році досягнення таких показників: ча+
стка готівки у ВВП має зменшитись з 14,6 % до 7,5 %,
кількість POS+терміналів — збільшитись з 4,5 до 11 тис.
шт. на 1 млн осіб, рівень безготівкових розрахунків —
зрости з 31 % до 55 %, у тому числі через національну
платіжну систему "Простір" — з 0,73 % до 30 % [4].
Поширення безготівкових розрахунків передбачаєть+
ся в рамках реалізації концепції розвитку цифрової еко+
номіки України на 2018 — 2020 роки [5]. Це дозволить
прискорити комерційну взаємодію суб'єктів економічної
діяльності, зменшити рівень тінізації економіки, зменши+
ти готівкове навантаження на фінансову систему країни,

стимулювати розвиток електронної комерції й онлайн+
технологій та забезпечити впровадження нових видів
фінансових послуг і сервісів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження інноваційних тенденцій
розвитку глобальної безготівкової економіки та визна+
чення перспектив прискорення її формування в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Цифровізація суспільного життя та фінансової сфе+
ри базується на принципово новій філософії фінансо+
во+економічних відносин між населенням, бізнесом та
державою.
У глобалізованому світі існує понад 300 платіжних
схем безготівкових електронних платежів. Безготівкові
платежі на світовому ринку стрімко зростають: у 2015
році їх обсяг становив 1,66 трлн дол., що на 14 %
більше, ніж у 2014 році.
У 2015 році за результатами досліджень McKinsey
& Company співвідношення готівкових і безготівкових
платежів у світі становило 85 до 15 (табл. 1).
У 2017 році найуспішнішими країнами у впровад+
женні безготівкової економіки стали Канада, Швеція,
Британія, Франція, США, Китай, Австрія, Німеччина,
Японія і Росія. Кількість платіжних карток у цих країнах
становить в середньому 2 шт. на одну особу [6]. Частка
готівки у грошовому обігу країни (співвідношення гро+
шового агрегату М0 до ВВП) як індикатор рівня безгот+
івкової економіки є найменшою у таких високорозви+
нених країнах як Канада (3,8 %), Велика Британія (3,6
%), Норвегія (1,9 %), Данія (3,0 %), Швеція (1,9 %).
Співвідношення готівкових і безготівкових розра+
хунків у різних регіонах світу та національних держа+
вах залежить від таких факторів:
— рівень розвитку демократії та економіки;
— рівень відкритості економіки;
— частка тіньового сектору та рівень корупції;
— рівень проникнення термінальної мережі;
— ментальність, культура, рівень грамотності насе+
лення та мотивація до безготівкових платежів.
Розвиток безготівкової економіки пов'язаний з ди+
намікою розвитку платіжних систем. Платіжні системи
є інноваційним механізмом переміщення (переказу)
коштів між банками та інституційними суб'єктами за то+
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Таблиця 2. Динаміка розвитку безготівкової економіки в Україні
Показник
Частка безготівкових
розрахунків
платіжними картками
Частка готівки у ВВП
Безготівкові операції
Кількість платіжних
карток
Безконтактні платежі

Тенденції розвитку у 2017 році
39,3 % – зростання втричі за
останні 5 років
15 % - найгірший показник у
порівнянні з країнами ЄС
2,3 млрд шт. на суму 835 млрд
грн, що на 46,2 % більше, ніж у
2016 році
59,9 млн шт., що становить 1,43
картки на одну особу
2,7 млн шт., що на 37,8 %
більше, ніж у 2016 році

вари і послуги, альтернативи якому в глобалізованому
світі немає. Прискорення економічних процесів відбу+
вається за допомогою використання універсальних си+
стем міжнародних платежів без територіальних кор+
донів. Найбільшими міжнародними картковими платіж+
ними системами, які також називають Міжнародними
картковими асоціаціями є "Visa" (частка випущених пла+
тіжних карт у їх загальному обсязі становить 42,5 %) та
"MasterCard" (26,6 %). Найпоширенішими платіжними
системами Інтернет є WebMoney Transfer, PayPal, E+
Gold, Moneybookers (Skrill), Z+PAYMENT, Payza
(Alertpay), Google Checkout, Perfect Money, LiqPay та
інші.
Інноваційним фінансовим інструментом є крипто+
валюта як децентралізований цифровий вимір вартості,
який має криптографічний захист обліку. Сьогодні на+
раховується близько тисячі видів криптовалют (їх
кількість постійно змінюється), серед яких найбільшо+
го поширення набув біткоїн (Bitcoin). Однак біткоін,
як і інші цифрові валюти, не прив'язані до жодного уря+
ду, з потенційними можливостями кожної людини до
її видобутку, стали не стільки засобом платежу, скільки
фінансовим активом, купівля+продаж якого на фондо+
вих ринках (крипторинках) породжує низку спекуляцій
й проблем наукового, економічного, технічного, пра+
вового та державницького характеру. У цьому кон+
тексті Р. Шиллер вважає, що крах біткоїна неминучий,
а оцінити його вартість неможливо [7]. Дж. Стігліц та+
кож вважає поведінку біткоїна на фондовому ринку
фінансовою бульбашкою і наголошує на відсутності
його соціальної функції [8].
Інноваційна роль у формуванні безготівкової еко+
номіки належить фінансово+технологічним компаніям
(Fintech). Сьогодні відбувається стрімкий розвиток
фінансово+технологічних компаній, що розробляють
технологічні проекти в сфері фінансів, здебільшого в
банківській системі. Інноваційні технології у фінансовій
системі базуються на інноваціях у сфері біометрії, штуч+
ного інтелекту, криптографії, хмарних обчислень, блок+
чейну. Обсяг інвестицій у Fintech у 2010 — 2015 роках
зріс у чотири рази і сягнув 19 млрд дол. США, з яких
основна частина інвестована у розробку інноваційних
продуктів у сфері розрахунків та кредитування. У 2017 році
світові інвестиції у Fintech становили 14,2 млрд дол.
США, що на 18% менше, ніж у 2016 році. Найбільші
обсяги інвестицій залучили США — на суму 7,0 млрд
дол. США, Велика Британія — 1,8 млрд дол. США та
Китай — 1,6 млрд дол. США. Загалом на ці країни при+
падає 73 % світових інвестицій у Fintech [9].

24

В Україні також прискорюються процеси переходу
до безготівкової економіки (табл. 2).
Сьогодні в Україні більше половини (53 %) безгот+
івкових операцій проводиться у мережі Internet, хоча у
країнах ЄС цей показник сягає 90 відсотків. Кількість
платіжних карток в Україні перевищила кількість насе+
лення і становила у 2017 році понад 59,9 млн шт. [10].
При цьому надання кредитних карток найбільш поши+
рене під зарплатні проекти та разом із дебетовими кар+
тками.
У цьому контексті впровадження безготівкової еко+
номіки передбачає цілеспрямований державний вплив
на персональні розрахунки, сплату за товари і послуги,
е+commerce, транспорт, оренду, внутрішній туризм, вип+
лату заробітної плати, споживче кредитування, державні
платежі, соціальні виплати, пенсії, субсидії тощо. Такі
заходи сприятимуть досягненню цілей антикризового
регулювання у фінансовому секторі економіки [11, с.
4—7].
Переваги безготівкової економіки наступні:
— скорочення витрат на обслуговування грошово+
го обігу;
— зменшення витрат на виготовлення грошей;
— підвищення захисту від пограбування та підроб+
лення грошей;
— скорочення тіньового сектора економіки;
— підвищення прозорості формування доходів і
витрат корпорацій, бізнесу, сектору загальнодержавно+
го управління та домогосподарств;
— скорочення операційних витрат банків, зростан+
ня їх комісійних доходів і ліквідності;
— доступ до додаткових можливостей і сервісів;
— швидкість транзакцій;
— можливість розрахунків у будь+якій валюті та
країні світу;
— зручність використання.
На думку опонентів тотального переходу на безгот+
івкові розрахунки "електронізація" грошово+товарних
операцій призведе до абсолютного контролю з боку
глобальних фінансових інституцій (здебільшого банків)
над економічним та особистим життям населення пла+
нети. Сьогодні банки володіють повною інформацією
про клієнтів та мають можливість контролювати їх
фінансові потоки. Принагідно, що ще на початку ХХ сто+
ліття Р. Гільферинг ввів поняття "організований капі+
талізм", за якого банки встановлюють контроль над
економікою та "організовують" суспільне життя [12].
Другим аргументом не на користь безготівкової
економіки є наявність та усталена тенденція до зрос+
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гунство та інформаторів, експлуатацію вразливостей у
10. Ринок платіжних карток в Україні // Національ+
застарілому обладнанні тощо.
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INVESTING IN WINE AS AN ALTERNATIVE STRATEGY FOR LONG[TERM PLACEMENT
OF RESERVES BY LIFE INSURANCE COMPANIES
У статті досліджено практику інвестиційної діяльності вітчизняних та зарубіжних компаній із стра
хування життя. Обгрунтовано, що основною сферою інвестиційних інтересів страховиків, які
здійснюють операції страхування життя є інструменти з фіксованою дохідністю, які в основному
представлені облігаціями. Вибір страховими компаніями облігацій як об'єкта інвестування, пояс
нюється, поперше, можливістю отримання гарантованого фіксованого доходу, подруге, різнома
нітністю цього виду цінного паперу та, потретє, найбільшою надійністю серед інших фінансових
інструментів. Доведено, що в сучасних умовах нестабільності світової економічної та політичної
систем, яка негативно впливає на динаміку цін на традиційні фінансові активи й світовий фінансо
вий ринок у цілому, перед компаніями із страхування життя постає необхідність корекції інвестиц
ійних стратегій та вибору альтернативних варіантів інвестування страхових резервів, серед яких
заслуговує на увагу вкладення коштів у винні колекції. Аргументовано, що інвестування у винні ко
лекції дає можливість диверсифікувати інвестиційний портфель, мінімізувати інвестиційні ризики
й зберегти та суттєво примножити вкладений капітал.
The article deals with the problems of investment activity of domestic and foreign life insurance
companies. It is proved that the main sphere of investment interests of insurers, carrying out operations
in life insurance are fixed income instruments which are mostly represented by The choice of insurance
companies as an investment object is explained by three reasons. First, the possibility of obtaining a
guaranteed fixed income and secondly, the variety of this type of security. Thirdly, the greatest reliability
among other financial instruments It is proved that in the current conditions of the instability of world
economic and political systems, which adversely affects the dynamics of prices for traditional financial
assets and the global financial market as a whole. Before life insurance companies there is a need to
correct investment strategies and to choose alternative options for investing in insurance reserves. Among
them worth attention is the investment of money in the wine collection. It is argued that investing in wine
collections makes it possible to diversify the investment portfolio, minimize investment risks and maintain
and substantially increase capital investments.

Ключові слова: компанії зі страхування життя, інвестиційна діяльність, інвестиційний портфель, альтер#
нативні інвестиції, винні колекції, світовий ринок колекційних вин.
Key words: life insurance companies, investment activity, portfolio investments, alternative investments, wine
collections, world market of collection wines
In vino veritas
(Істина у вині)
Гай Пліній Секунд (24 — 79 р. н. е.)

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ми згідно з договорами страхування й в подальшому
Інвестиційна діяльність є вагомою складовою опе+ трансформуються в технічні резерви й резерви зі стра+
рацій здійснюваних страховими компаніями. Мобілізу+ хування життя, страхові компанії виконують функцію
ючи страхові премії, що сплачуються страхувальника+ інституційних інвесторів, які забезпечують надходжен+
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Страхові премії за операціями зі
страхування життя

2,08
2,65

Страхові премії за іншими видами
страхування

Рис. 1. Структура загальносвітових страхових премій акумульованих страховими компаніями
у 2016 році (трлн дол. США)

ня інвестиційних ресурсів в реальний сектор економіки
країни.
Сукупний обсяг інвестиційного потенціалу страхо+
вих компаній розвинутих країн, а саме США, Японії, Ве+
ликобританії, Франції, Німеччини, можна зіставити з
інвестиційним потенціалом банківського сектору.
Згідно з даними американського ділового журналу
"Forbes", за підсумками 2016 року, обсяг активів стра+
хових компаній, як і решти інституційних інвесторів
зростав і становив 44 трлн дол. США [11], з яких понад
70% — активи сформовані за рахунок операцій із стра+
хування життя.
Успішна інвестиційна діяльність компаній, що нада+
ють страхові послуги здатна забезпечити не лише роз+
ширене відтворення економічної системи країни, але і
дає можливість страховим організаціям за рахунок інве+
стиційного прибутку виконувати зобов'язання перед
страхувальниками, стабілізувати власний фінансовий
стан, знизити інфляційний тиск та компенсувати збит+
ковість певних видів страхування.
Проте, як свідчить світовий досвід, впродовж остан+
ніх років дохідність інвестицій, як для компаній в сфері
особистого, так і майнового страхування, має тенден+
цію до зниження.
Зниження дохідності інвестиційної діяльності стра+
ховиків, як з розвинутих країн, так і країн, що розвива+
ються, вимагає в найближчому майбутньому корекції їх
інвестиційних стратегій та вибору альтернативних ва+
ріантів інвестування страхових резервів, серед яких за+
слуговує уваги вкладення коштів у колекції елітних вин.

Таблиця 1. Динаміка збору загальносвітових
страхових премій у 2004—2016 рр.
(млрд дол. США)
Континент/роки
Європа
Азія
Північна Америка
Інші
Всього

2004
1242
734
1182
132
3290

2007
1751
815
1339
202
4108

2010
1594
1161
1277
265
4298

2013
1632
1279
1385
346
4641

2016
1514
1419
1466
333
4732

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними
[16; 17].

на, В. Варкалло, А. Віллетта, В.+Р. Гейльмана, Е. Гель+
тенса, Я. Дангеля, Я. Лісовського, К. Лискава, А. Нікбах+
та, Д. Сороса, Ю. Страубе, Є. Строїнського, Й. Тетенсе+
на, Є. Хандшке та інших.
Дедалі більше привертають увагу зарубіжних та
вітчизняних вчених і питання пошуку нетрадиційних спо+
собів розміщення інвестиційних ресурсів. Так, питання
інвестування у винну продукцію порушували у своїх пра+
цях О. Ашенфелтер, Б. Буртон, Е. Дімсон, Й. Йаcобсен,
П. Роуссеау, Л.Саннінг, С. Спаенйерс, К. Сторчманн,
С. Шиффер, Й. Шарратт та інші.
Віддаючи належне напрацюванням вчених з цієї про+
блематики, слід зауважити, що у сучасній фінансово+
економічній науці бракує грунтовних науково+практич+
них розробок присвячених питанням довгострокового
інвестування страховими компаніями страхових ре+
зервів в нетипові для фінансового ринку активи.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою дослідження є узагальнення практики інве+
стиційної діяльності вітчизняних та зарубіжних компаній
із страхування життя й аналіз можливостей оптимізації
За радянських часів основу досліджень проблем їх інвестиційних портфелів шляхом вкладення частини
страхування складали коментарі до державного соці+ резервів у винні колекції.
ального законодавства або критика західних моделей
соціального забезпечення, що репрезентувалось в на+ ВИКЛАД
укових працях М. Аглая, В. Афанасьєва, В. Ачаркяна, ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Характерною рисою розвитку світового фінансово+
А. Бабича, М. Галицької, Є. Єгорова, П. Іпатова, Л. Рей+
тмана, Б. Сабанті, М. Сєдової, Г. Чернової та інших нау+ го ринку є зростання капіталу нагромадженого страхо+
ковців. В умовах ринкових реформ в Україні, питання вими компаніями, що у свою чергу сприяє перетворен+
страхування набули особливого значення й знайшли ню їх у потужних інституційних інвесторів, які успішно
відображення у працях К. Базилевич, В. Базилевича, конкурують з банківськими установами. Страхові премії,
О. Барановського, О. Василика, В. Гейця, Л. Клапків, що сплачуються страхувальниками й в подальшому
М. Клапківа, П. Лайка, О. Ніколаєнка, С. Осадця, Р. Пі+ трансформуються у страхові резерви є основним інвес+
кус, В.Тринчука, В. Фурмана, А. Чухна, С. Юрія, О. Яст+ тиційним джерелом компаній, які надають страхові по+
ремського. Зокрема упродовж останніх років проблем+ слуги. Так, обсяг світового страхового ринку, що оці+
ним аспектам інвестиційної діяльності страхових ком+ нюється загальносвітовим збором страхових премій, у
паній приділяли значну увагу такі вітчизняні науковці, 2016 році становив 4,73 трлн дол. США (або 6,3%
як: О. Жабинець, О. Кузьменко, Д. Нестерова, Р. Пікус, світового ВВП), з яких 56% (або 2,65 трлн дол. США)
О. Поплавський, І. Цуркан та інші. Грунтовними на таку — премії сплачені страхувальниками за послуги зі стра+
тематику є праці науковців з розвинених країн — Г. Брау+ хування життя (див. рис. 1).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
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10000

розвиваються становив 20,1% проти 2,0% у
розвинутих країнах [20, р. 7].
6101 6502 6515
Структура договору купівлі+продажу
5657 5949 5501
5306
6000
4682
страхової послуги дає можливість страхови+
4000
ку впродовж деякого періоду розпоряджати+
ся коштами, що отримані від страхувальників
2000
та інвестувати їх у різні сфери економіки.
0
Компанії, що надають страхові послуги, са+
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
мостійно формують свою інвестиційну політи+
Інвестиційний портфель компаній із страхування життя
ку, проте в процесі вибору напрямів розмі+
Інвестиційний портфель інших страхових компаній
щення страхових резервів, вони повинні дот+
Рис. 2. Динаміка зміни обсягу інвестиційного портфеля римуватись норм державного регулювання,
страхових компаній європейських країн (млрд євро)
що орієнтують на забезпечення повернення
та ліквідності вкладень, оскільки від ефектив+
Джерело: побудовано автором за даними [18].
ності й надійності розміщення тимчасово
Така структура страхових премій має історичний вільних коштів залежить не тільки дохід страховика, але
характер і зумовлена глибокими причинами, перш за все і його платоспроможність.
тим, що страхування життя — це довгостроковий вид
Для прикладу, згідно вітчизняного законодавства,
страхування зі своєю специфікою формування страхо+ а саме: Статті 31 ЗУ "Про страхування" №85/96+ВР від
вих резервів і політики інвестування [1, с. 16].
07.03.96 р. [4] та Положення "Про обов'язкові критерії
Лідерами зі збору страхових премій з 2004 року є та нормативи достатності, диверсифікованості та якості
страхові компанії континентальної Європи, частка яких активів страховика", затвердженого Розпорядженням
серед страховиків інших континентів за підсумками Національної комісії, що здійснює державне регулюван+
2016 року становила 32% (див. табл. 1).
ня у сфері ринків фінансових послуг №396 від
У Європі об'єм інвестицій страхових компаній пере+ 23.02.2016 р. [9], резерви компаній із страхування жит+
вищує 25% ВВП країн континенту [3, с. 255]. Зокрема тя повинні розміщуватися з урахуванням безпечності,
обсяг інвестиційного портфеля компаній із страхуван+ прибутковості, диверсифікованості й мають бути пред+
ня життя перевищує вісім трильйонів євро (див. рис. 2). ставлені активами таких категорій:
Водночас слід зауважити, що з 2009 року традицій+
— грошові кошти на поточному рахунку;
ним фінансовим центрам в Європі та Північній Америці
— банківські вклади (депозити);
все частіше кидають виклик конкуренти із країн, що
— валютні вкладення згідно з валютою страхуван+
розвиваються. Зокрема вражаючий розвиток страхово+ ня;
го ринку спостерігається в азіатських країнах, і особли+
— нерухоме майно;
во — в Китаї. За підсумками 2016 року темп приросту
— цінні папери, що емітуються державою;
страхових премій зі страхування життя у країнах, що
— права вимоги до перестраховиків;
7063 7300

8000

7905 8165

Таблиця 2. Державні нормативи щодо видів та диверсифікації активів страховиків,
що здійснюють страхування життя в Україні
Назва активу
Грошові кошти на поточних рахунках та банківські вклади на вимогу (за
винятком коштів у розмірі резерву належних виплат страхових сум та коштів
резерву заявлених, але не виплачених збитків)
Банківські вклади (депозити) в тому числі в іноземній вільноконвертованій
валюті, валютні вкладення згідно з валютою страхування
Нерухоме майно
Цінні папери, а саме:
- акції українських емітентів
- облігації вітчизняних підприємств
- акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав
- облігації місцевих позик
- іпотечні облігації, емітентом яких є Державна іпотечна установа або фінансова
установа
- облігації міжнародних фінансових організацій
Державні облігації України
Права вимоги до перестраховиків
Довгострокове фінансування (кредитування) житлового будівництва
Інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом
Міністрів України
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в
банківських металах
Кредити страхувальникам – фізичним особам

Нормативи диверсифікації
не більше 20% страхових резервів
не більше 70% страхових резервів (при
цьому не більше 20% - в одному банку)
не більше 20% страхових резервів (при
цьому, не більше 10% - в один об’єкт)
не більше 50% страхових резервів
не більше 10% страхових резервів (при
цьому, не більше 3% - в акції одного
емітента)
не більше 40% страхових резервів (при
цьому, не більше 10% - в облігації одного
емітента)
не більше 20% страхових резервів
не більше 10% страхових резервів
не більше 20% страхових резервів
не більше 50% страхових резервів
не більше 95% страхових резервів
не більше 40% страхових резервів
не більше 10% страхових резервів
не більше 10% страхових резервів (при
цьому, не більше 5% - в один об’єкт)
не більше 15% страхових резервів
не більше 20% страхових резервів

Джерело: побудовано автором за даними [9].

28

Інвестиції: практика та досвід № 10/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 3. Структура інвестиційного портфеля компаній із страхування життя у 2016 році
в країнах=лідерах за обсягом сукупних активів страховиків, що здійснюють страхування життя

Країна

США
Японія
Великобританія
Німеччина
Південна Корея
Франція
Данія
Швеція
Індія
Швейцарія
Італія
Люксембург
Ірландія
Норвегія
Австралія

Грошові
кошти на
поточних та
депозитних
рахунках
млрд
%
дол.
112,0
2,4
73,0
2,1
4,8
0,3
7,0
0,4
14,8
2,1
10,0
1,9
8,7
1,8
7,7
1,7
8,2
2,1
4,3
1,4
2,4
0,8
3,9
1,6
0,8
0,5
-

Нерухоме
майно
млрд
дол.
33,3
53,8
11,4
21,5
12,7
8,7
1,6
7,5
47,9
0,5
0,1
0,1
14,0
-

%
0,7
1,5
0,6
1,5
1,8
1,6
0,3
1,7
12,1
0,2
0,0
0,0
8,8
-

Акції та інші
фінансові
інструменти із
змінною
дохідністю
млрд
%
дол.
186,4
3,9
188,0
5,5
30,1
1,6
53,5
3,8
27,0
3,9
33,8
6,2
103,4
21,5
110,1
24,8
49,1
11,7
11,7
3,0
5,3
1,7
0,9
0,3
2,4
1,0
19,1
12,0
6,2
4,6

Облігації та інші
фінансові
інструменти із
фіксованою
дохідністю
млрд
%
дол.
3502,7
73,6
2436,3
70,9
1054,6
56,2
501,0
34,7
344,3
49,3
386,3
71,7
108,8
22,7
120,3
27,1
342,0
81,5
232,8
59,0
262,8
84,9
151,1
50,5
162,5
67,4
98,7
61,9
23,4
17,4

млрд
дол.
675,2
311,9
253,0
104,3
4,6
6,4
8,1
16,4
51,3
0,1
0,1
0,4
13,3
0,7

Сукупні
інвестиції

Інші*

Позики

%
14,2
9,1
17,5
14,9
0,9
1,3
1,9
3,9
13,0
0,0
0,0
0,2
8,3
0,5

млрд
дол.
247,5
374,6
775,0
606,7
195,5
95,4
251,3
190,2
12,1
42,6
36,6
144,9
71,9
13,5
104,3

%
5,2
10,9
41,3
42,1
28
17,7
52,4
42,8
4,6
10,8
11,8
48,4
29,8
8,5
77,5

млрд
дол.
4757,1
3437,6
1875,9
1442,7
698,6
539,1
480,2
443,9
419,6
394,5
309,6
299,5
241,2
159,4
134,6

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Примітка: *вкладення коштів в інститути спільного інвестування (взаємні фонди, хедж+фонди, приватні інвестиційні партнер+
ства), структуровані фінансові продукти тощо.
Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [21].

— інвестиції в економіку України за напрямами інве+
стування визначеними Кабінетом Міністрів України;
— банківські метали;
— кредити страхувальникам — фізичним особам,
що уклали договори страхування життя, в межах викуп+
ної суми на момент видачі кредиту та під заставу викуп+
ної суми;
— готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси,
встановлених центральним банком [4] (див. табл. 2).
Аналіз інвестиційної діяльності страховиків, що
здійснюють страхування життя, як з розвинутих країн,
так і країн, що розвиваються, дає підстави зробити вис+
новок, що основною сферою їх інвестиційних інтересів
є інструменти з фіксованою дохідністю, які, в основно+
му, представлені облігаціями.
Вкладення коштів у боргові зобов'язання дозволяє
страховикам розробляти довгострокові інвестиційні
стратегії з високою ймовірністю отримання прогнозо+
ваної дохідності. Вибір інвестором облігацій пояснюєть+
ся, по+перше, можливістю отримання гарантованого
фіксованого доходу, по+друге, різноманітністю цього
виду цінного паперу (залежно від терміну обігу, спосо+
бу погашення, норми дохідності) та, по+третє, найбіль+
шою надійністю серед інших фінансових інструментів
[15, с. 109].
Зокрема, питома вага облігацій й інших цінних па+
перів з фіксованою дохідністю емітованих суб'єктами
державного та приватного секторів економіки становить
від 50% до 90% у інвестиційних портфелях страховиків
в таких країнах як: Японія (70,9%), США (73,6%), Іта+
лія (84,9%), Франція (71,7%), Норвегія (61,9%), Швей+
царія (59%) та ін. (див. детальніше табл. 3).
Сукупна вартість та структура інвестиційного порт+
феля страховиків залежить від багатьох факторів, зок+
рема ефективності страхової діяльності, ситуації на
фондовому ринку, ринку нерухомості, ступеня жорст+
кості державного регулювання інвестиційної діяльності,
макроекономічної ситуації в державі.

Так, для страхових компаній із незначним обсягом
активів характерним є інвестування резервів із страху+
вання життя у прості фінансові інструменти (корпора+
тивні цінні папери з високим кредитним рейтингом, му+
ніципальні та федеральні облігації, депозитні вкладен+
ня, тощо), водночас як потужні суб'єкти надання стра+
хових послуг, в силу наявних інформаційних, трудових
та фінансових ресурсів надають перевагу заставним та
деривативам [10, с. 119].
Наступним фактором, який відіграє ключову роль у
формуванні інвестиційних схем страховиків є макроеко+
номічні умови. Зокрема у період фінансової кризи, од+
ним із проявів якої є інфляція та зростання бюджетно+
го дефіциту, в інвестиційному портфелі страхових ком+
паній зростає частка боргових цінних паперів, на про+
тивагу цьому, в періоди економічного піднесення — по+
жвавлюється інвестування в акції й інші цінні папери із
змінною дохідністю [8].
Так, у країнах+членах ЄС, в яких упродовж останніх
років фіксується бюджетний дефіцит (для прикладу —
Угорщина, Італія, Португалія, Ірландія, Греція, Слове+
нія, Польща та ін.) (див. рис. 3) незважаючи на послаб+
лення державних обмежень на інвестування у дерива+
тиви, нерухомість, пайові інвестиційні фонди й в приват+
ний акціонерний капітал, домінуючим активом в інвес+
тиційних портфелях страховиків є державні облігації для
яких характерна висока прибутковість.
Виключенням із загальної тенденції є страхові ком+
панії США, Великобританії, Німеччини, Франції, Данії,
Швеції та ін. країн (див. детальніше табл. 3), які в про+
цесі реалізації інвестиційної політики акцентують увагу
на таких фінансових інструментах як корпоративні об+
лігації, акції, кредити й вкладенні коштів в інститути
спільного інвестування (взаємні фонди, хедж+фонди,
приватні інвестиційні партнерства) тощо.
Для прикладу, інвестиційний портфель американсь+
ких компаній зі страхування життя включає висо+
коліквідні короткострокові інвестиції (банківські депо+
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Рис. 3. Питома вага облігацій в інвестиційних портфелях страховиків, що здійснюють
страхування життя у деяких країнах світу, 2016 рік (%)
Джерело: побудовано автором за даними [19].
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Рис. 4. Розміщення коштів резервів зі страхування життя в Україні
Подібна ситуація спостері+
за станом на 30.09.2017 року (%)
гається і у Німеччині, Франції, де
більша частина активів компаній
Джерело: побудовано автором за даними [13].
Інвестиції в економіку
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із страхування життя представлена корпоративними
цінними паперами. Також у Німеччині підтримується
практика надання страховиками кредитів промисловим
корпораціям та фізичним особам на індивідуальне жит+
лове будівництво (17,5% активів) (див. табл. 3).
Одним із основних напрямів інвестиційної діяльності
страхових компаній Данії та Швеції є купівля таких
цінних паперів, як акції (див. табл. 3). Інвестиційна по+
літика страховиків має свої особливості і у Польщі де
спостерігається зменшення в їх інвестиційних портфе+
лях частки іпотечних та боргових цінних паперів, в тому
числі і державних облігацій, з одночасним збільшенням
питомої ваги пайових цінних паперів, що позитивно впли+
ває на рентабельність інвестицій [10, с. 120].
На відміну від зарубіжних, вітчизняні компанії зі
страхування життя, в процесі інвестиційної діяльності
надають перевагу низькоризиковим активам, до яких
належать цінні папери, що емітуються державою та кош+
ти, розміщені в банках, які мають кредитний рейтинг,
не нижчий ніж "АА" за національною рейтинговою шка+
лою (див. рис. 4).
Так, станом на 30.09.2017 року загальна сума акти+
вів, якими представлені резерви зі страхування життя
становила 21 804,8 млн грн, з якої — 36,6% та 51,7%
банківські вклади й цінні папери, що емітовані держа+
вою відповідно.
Інвестиційна привабливість депозитів в Україні зу+
мовлена, з одного боку, високою ліквідністю вкладень,
а з іншого — гарантованою дохідністю.
Незважаючи на переваги банківських вкладів, в
Україні упродовж останніх років, внаслідок зниження
відсоткових ставок та частих кризових явищ у бан+
ківській системі, спостерігається тенденція до зменшен+
ня їх питомої ваги в структурі інвестиційних портфелів
компаній зі страхування життя. Зокрема за останні три
роки частка депозитів в структурі активів, якими пред+
ставлені резерви зі страхування життя скоротилась на
20,9 в.п.
Вітчизняні страхові компанії також мають право
розміщувати свої активи в галузі економіки, перелік яких
затверджено Кабінетом міністрів, надавати кредити
страхувальникам+громадянам й здійснювати довгостро+
кове кредитування житлового будівництва. Проте на ці
інструменти припадає лише 0,008% резервів зі страху+
вання життя (див. рис. 4).
Таким чином, для українського страхового ринку
характерною є ситуація, коли страхові компанії займа+
ються переважно власне страховою діяльністю та знач+
но менше — інвестиційною. Дослідження експертів по+
казали, що серед стримуючих факторів на розвиток
інвестиційної діяльності страхових компаній негативний
вплив передусім має політична та економічна не+
стабільність, обмежений перелік інвестиційних інстру+
ментів, надмірна зарегульованість страхового ринку,
висока ризиковість вкладень та їх низька дохідність [12,
с. 671].
Перша світова фінансово+економічна криза ХХІ ст.,
призвівши до зниження дохідності інвестиційної діяль+
ності компаній зі страхування життя, суттєво вплинула
на їх інвестиційну політику [5, с. 205].
У сучасних умовах нестабільності світової економі+
чної та політичної систем, що негативно впливає на ди+

Таблиця 4. Темпи зростання (зниження) цін
об'єктів альтернативного інвестування, %
Об’єкти
альтернативного
інвестування
Автомобілі
Винні колекції
Монетні колекції
Ювелірні вироби
Витвори мистецтва
Колекції марок
Кольорові діаманти
Годинники
Китайська кераміка
Меблі

31.12.2016 –
31.12.2017
9
24
6
3
-14
1
0
4
-14
-5

31.12.2007 –
31.12.2017
457
267
195
147
139
133
111
66
6
-31

Джерело: [7; 14].

наміку цін на традиційні фінансові активи й світовий
фінансовий в цілому, компанії зі страхування життя ак+
тивно вивчають альтернативні варіанти інвестування
страхових резервів, а також способи організації інвес+
тиційної діяльності.
Альтернативне (нетрадиційне) інвестування здатне
в значній мірі якісно поліпшити комбінацію ризиків,
підвищити прибутковість сучасних інвесторів, а також
знизити кореляцію інвестиційного портфеля на фондо+
вому ринку.
Так, згідно з поглядами Л.І. Хомутенко та А.В. Усен+
ко [14, с. 182], однією із основних категорій альтерна+
тивного інвестування є матеріальні цінності (прямі ак+
тиви), які зумовлюють генерацію прибутку або мають
властивість збільшення власної вартості та які не зале+
жать від змін на фондовому ринку, а саме: твори мис+
тецтва і антикваріат; вкладення в дорогоцінне каміння і
метали; нерухомість; інноваційні проекти; різні рідкісні
колекції та раритетні предмети; тощо.
За даними Британської консалтингової компанії
Knight Frank, за останні 10 років серед матеріальних
активів найвищі темпи зростання цін демонстрували
класичні автомобілі історичної групи Hagi Top Index
(Ferrari, Porsche, Mercedes+Benz) та винні колекції (див.
табл. 4).
Вкладення коштів у колекції елітних вин перейшло
з розряду простого споживання в один із способів інве+
стування у 90+ті роки ХХ ст. Так, у 2000 році біржовими
брокерами Дж. Майлесом та Дж. Гібсом було заснова+
но Лондонську Міжнародну винну біржу (Liv+ex —
London International Vintners Exchange), на якій розпо+
чалась торгівля інвестиційно значимими марками вин і
яка нині є одним із провідних світових майданчиків
торгівлі даним матеріальним активом.
Справжній бум на ринку інвестування у вино розпо+
чався в 2005 році. Він характеризувався небувалим зро+
станням прибутковості (див. рис. 5), що в свою чергу
збільшувало інтерес до винної галузі. Так, наприклад,
за п'ятилітній період вино Carruades de Lafite з 2003 року
продемонструвало зростання вартості на 600%, а Lafite
Rothschild урожаю 1982 р. — на 411%.
Причиною такої динаміки було зростання попиту на
колекційні вина з боку китайських інвесторів.
Ажіотаж на винному ринку різко припинився у 2013
році (див. рис. 5), після того, як Сі Цзіньпін зайняв поса+
ду Голови КНР. Новий президент Китаю, з метою підви+
щення ефективності боротьби з корупцією ввів забо+
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Примітка: Liv+ex Fine Wine 100 — індекс зміни цін на 100 кращих вин, що користуються найбільшим попитом на вторинному
ринку, з яких: 74% — вина Bordeaux; 26% — вина Rhone, Burgundy, Champagne, а також декілька видів італійських, американсь+
ких, австралійських та іспанських вин.

Рис. 5. Динаміка індексу Liv=ex Fine Wine 100 на Лондонській винній біржі
у 2002 — 31.01.2018 рр.
Джерело: [23].

рону на подарунки чиновникам. Як результат, у березні
2013 року продажі на ринку колекційних вин Франції
знизилися на 13% через втрату головного імпортера з
Азії. У 2016 році позитивна траєкторія руху цін на ма+
рочні вина відновилась під впливом нестабільності
світової політико+економічної системи, що підвищило
інтерес інвесторів до альтернативних активів [14, с.
185].
За останні 15 років попит на колекційні вина як
об'єкт інвестування зріс на 13%. Найбільш активними
на цьому ринку є інвестори з США, Великобританії,
Німеччини, Канади і Китаю на яких припадає 49% усіх
інвестиційних операцій з винними колекціями [24, р.
113].
Представлені дані у таблиці 4 підтверджують, що
прямі інвестиції у винні колекції є привабливою фор+
мою розміщення капіталу, який приносить високу
віддачу в довгостроковій перспективі. Норма дохід+
ності при вкладенні коштів у винні колекції на деся+
тилітній період становить близько 265%, що підтвер+
джує імператив вина як об'єкта для довгострокового
розміщення капіталів страхових компаній. Водночас
такі інвестиції характеризуються не лише високою при+
бутковістю, але і складністю та ризиковістю даного
процесу. Традиційним фактором ризику є та обстави+
на, що якість вина можна визначити лише через півто+
ра року, коли воно буде розлито у пляшки і надійде в
роздрібний продаж. Ще більше часу (додатково від
шести до восьми років) потрібно для того, щоб вино
досягло своєї зрілості, як смакової, так і "фінансової",
і попит на нього значно підвищився.
Окрім того, придбане в якості довгострокових інве+
стицій вино вимагає особливих умов зберігання зі стро+
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гим дотриманням температурного режиму і підтримкою
певного рівня вологості.
Проте, незважаючи на витрати, пов'язані зі страху+
ванням винних колекцій на випадок втрати споживчих
властивостей та їх зберіганням у спеціальних винних по+
грібах, стрімкі темпи зростання цін на даний матеріаль+
ний актив, дають можливість інвестору отримати знач+
но кращий фінансовий результат ніж при вкладенні
коштів на фондовому ринку або ж їх розміщенні на де+
позитних рахунках. Крім того, довгострокові інвестиції,
в тому числі у вино, на термін понад шість місяців у ЄС
звільняються від оподаткування.
Для інвестора принципове значення має правильний
вибір вина і часу його купівлі. Традиційно на аукціонах
за найвищими цінами продаються вина з Бордо (вино+
робний регіон розташований на південному заході
Франції), і тому вони, в першу чергу, рекомендуються
для інвестицій. Однак найбільший прибуток можна одер+
жати в тому випадку, якщо обрати невідому на даний
момент марку вина, яка через п'ять — десять років при+
верне до себе увагу споживачів.
Експерти не виключають, що через певний час се+
ред таких вин можуть виявитися канадські елітні Pіnot
Noіr від Funk Vіneyard, Cabernet Sauvіgnon, що випус+
кається Laіley Vіneyards чи Chardonnay, вироблене
Angel's Gate у дуже малій кількості для ексклюзивних
клієнтів.
Як правило, колекціонери+інвестори віддають пере+
вагу червоним винам: по+перше, вони зберігаються на+
багато довше, ніж білі, рожеві чи ігристі, а по+друге,
вони більш популярні. Винятком є біле вино Le
Montrachet з Бургундії і солодке вино Chateau d'Yquem
із Сотерну [2; 25].
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ВИСНОВКИ
В умовах сучасних процесів світового економічно+
го розвитку, особливістю інвестиційної діяльності ком+
паній зі страхування життя, як в розвинутих країнах, так
і в країнах, що розвиваються є дедалі частіше вкладен+
ня коштів в альтернативні фінансові інструменти, а саме:
хедж+фонди, фонди прямих інвестицій, активи компаній,
що розвиваються, тощо. Пошук альтернативних на+
прямів для інвестування зумовлений бажанням дивер+
сифікувати структуру інвестиційного портфеля, знизи+
ти його кореляцію на фондовому ринку й отримати по+
тенційно вищу дохідність.
Нестабільність світової економічної та політичної
систем, яка негативно впливає на динаміку цін на тра+
диційні фінансові активи й світовий фінансовий ринок в
цілому, вимагає в найближчому майбутньому подальшої
корекції інвестиційних стратегій та вибору альтернатив+
них варіантів інвестування страхових резервів компа+
ніями із страхування життя [6], серед яких заслуговує
уваги вкладення капіталу у винні колекції, які упродовж
останніх років демонструють найвищі темпи зростання
вартості серед матеріальних активів.
На відміну від традиційних активів, винні колекції —
це довгостроковий інвестиційний об'єкт, річна дохід+
ність якого становить близько 30%, а через п'ять —
десять років його вартість здатна зрости у два — три
рази.
Саме тому постає необхідність стимулювання
інвестування у винні колекції вітчизняними та зарубі+
жними компаніями зі страхування життя шляхом лібе+
ралізації страхового законодавства, створення відпо+
відних інвестиційних структур та підвищення обізна+
ності щодо вкладення капіталу у цей матеріальний
актив.
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METHODOLOGICAL APPROACHES FOR EVALUATION OF ORGANIZATIONAL
AND ECONOMIC MECHANISM FOR DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COMPLEX

У статті проведено дослідження існуючих методичних підходів щодо оцінювання організац
ійноекономічного механізму розвитку агропромислового комплексу регіонів. Під організацій
ноекономічним механізмом розвитку агропромислового комплексу розуміється сукупність
взаємозв'язаних та взаємодіючих між собою елементів агропромислового комплексу органі
заційного та економічного характеру як системи, яка дає можливість активізувати не тільки
розвиток агропромислового комплексу та його суб'єктів, а й зумовлює виробничі та соціально
економічні зрушення у регіонах.
Встановлено, що не існує єдиного погляду відносно критеріїв, методів та визначення систе
ми показників оцінювання. Оцінювання ефективності функціонування організаційноекономіч
ного механізму здійснюють за допомогою оцінювання ефективності його складових, визначення
результативності інвестиційних програм розвитку агропромислового комплексу в регіонах, оцін
ки рівня стимулювання розвитку агропромислового комплексу тощо. При цьому використову
ють різні економікоматематичні методи, а саме: кореляційний, регресивний, факторний аналіз,
багатовимірне шкалування, імітаційне моделювання тощо. Проведене дослідження існуючих
методичних підходів сприятиме удосконаленню методичного підходу щодо оцінювання орга
нізаційноекономічного механізму розвитку агропромислового комплексу регіонів.
The paper studied the existing methodological approaches for assessing organizational and
economic mechanism of regions' agroindustrial complex. Organizational and economic mechanism
of the agroindustrial complex development — a set of interconnected and interacting elements of
the agroindustrial complex, which have an organizational and economic character as a system that
enables to activate not only the development of the agroindustrial complex and its subjects, but
also determines the production and socioeconomic changes in the regions.
It has been established, that there is no single point of view regarding criteria, methods and
definition of the evaluation indicators system. The evaluation of the organizational and economic
mechanism effectiveness is carried out by means of evaluating the effectiveness of its components,
determining the effectiveness of investment programs for the development of the agroindustrial
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complex in the regions, assessing the level of stimulation of the agroindustrial complex development,
etc. In this case, various economic and mathematical methods are used, namely correlation,
regression, factor analysis, multidimensional scaling, simulation modeling, and the others. The
conducted research of existing methodological approaches will contribute to the improvement of
the methodological approach for assessing the organizational and economic mechanism of
development of the agroindustrial complex in the regions.

Ключові слова: агропромисловий комплекс, організаційно#економічний механізм, методичний підхід, оці#
нювання.
Key words: agro#industrial complex, organizational and economic mechanism, methodical approach, evaluation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аграрний сектор є однією із пріоритетних сфер
економіки України. Він впливає на визначення її місця
в міжнародному поділі праці та формування рівня кон+
курентоспроможності. Завдяки нарощуванню обсягів
сільськогосподарського виробництва Україна протя+
гом останніх років значно наростила свій експортний
потенціал, увійшовши до числа провідних країн+екс+
портерів за низкою видів сільськогосподарської про+
дукції. Водночас розвиток вітчизняного аграрного сек+
тору стикається з низкою проблем, які обмежують
можливості максимально повного використання наяв+
ного виробничого потенціалу. Насамперед, це сто+
сується недостатньої ефективності господарювання,
низької товарності багатьох господарств, переважно
сировинної орієнтації експорту. Особливо гостро
відчувається брак інновацій як у сільському госпо+
дарстві, так і в розвитку інфраструктури аграрного
ринку регіону. Це призводить до відставання України
від провідних держав Європи та світу за рівнем уро+
жайності сільськогосподарських культур, продуктив+
ності худоби, енергомісткості аграрного сектору [3, с.
68].
Організаційно+економічний механізм розвитку агро+
промислового комплексу — це сукупність взаємозв'я+
заних та взаємодіючих між собою елементів організа+
ційного та економічного характеру агропромислового
комплексу як системи, яка дає можливість активізувати
не тільки розвиток агропромислового комплексу та його
суб'єктів, а й зумовлює виробничі та соціально+еко+
номічні зрушення у регіонах.
Функціонування організаційно+економічного меха+
нізму розвитку агропромислового комплексу передба+
чає забезпечення умов, що стимулюють ефективну
діяльність усіх його суб'єктів. Ефективність функціо+
нування організаційно+економічного механізму роз+
витку агропромислового комплексу залежить від уз+
годженості його структури, що забезпечує досягнен+
ня головної мети механізму. Головною метою органі+
заційно+економічного механізму є забезпечення роз+
витку агропромислового комплексу, його сфер та
суб'єктів.
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Дія організаційно+економічного механізму прояв+
ляється по відношенню до суб'єктів агропромислово+
го комплексу на макро+, мезо+ та мікрорівні. На мак+
рорівні відбувається формування нормативно+зако+
нодавчого поля та створення сприятливих умов для
розвитку агропромислового комплексу. На регіональ+
ному рівні організаційно+економічний механізм перш
за все ураховує регіональні можливості, особливості
та потреби регіонів, спрямований на досягнення стра+
тегічних завдань розвитку агропромислового комп+
лексу регіонів. По відношенню до мікрорівня органі+
заційно+економічний механізм спрямований на без+
посередню діяльність суб'єктів агропромислового
комплексу. Все вищезазначене призводить до необ+
хідності оцінювання організаційно+економічного ме+
ханізму розвитку агропромислового комплексу регі+
онів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню методичних підходів щодо оцінюван+
ня організаційно+економічного механізму розвитку
агропромислового комплексу регіонів присвятили свої
роботи: П.П. Борщевський, Ю.В. Герасименко, З.В. Ге+
расимчук, П.М. Григорук, С.В. Коляденко, І.М. Кукса,
Р.О. Кулинич, В.В. Лагодієнко, О.В. Мазур, Л.О. Мар+
муль, В.Г Поліщук, М.А. Руденко, В.Г. Садков, В.О. Уш+
каренко, Т.Ю. Федорова, Л.Г. Чернюк та інші. Віддаю+
чи належне науковцям, що займаються даною пробле+
матикою, необхідно зазначити, що не існує єдиної точ+
ки зору щодо використання того чи іншого методич+
ного підходу оцінювання організаційно+економічного
механізму розвитку агропромислового комплексу ре+
гіонів, що, у свою чергу, вимагає їх подальшого до+
слідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження існуючих методич+
них підходів щодо оцінювання організаційно+еко+
номічного механізму розвитку агропромислового
комплексу регіонів для подальшого їх удосконален+
ня.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розглянемо методичні підходи щодо оцінювання
організаційно+економічного механізму розвитку агро+
промислового комплексу регіонів.
Так, А.В. Чорний [5, с. 105] пропонує проводити
оцінювання ефективності функціонування організацій+
но+економічного механізму через оцінку його складо+
вих, а саме:
(1),
EM(t) = Ε(Ρj)t- ∆0
де EM — ефективність організаційно+економічного
механізму в момент часу t;
E(Pj)t — ймовірний стан (організаційний та еконо+
мічний) об'єкту впливу організаційно+економічного ме+
ханізму в момент часу t;
Pj+ управлінські рішення, пов'язані зі зміною органі+
заційно+економічного механізму;
j+варіант управлінського рішення ( j = 1, m );
∆0 — базовий стан (організаційний та економічний)
об'єкту впливу організаційно+економічного механізму.
Але необхідно зауважити, що визначення ефектив+
ності функціонування організаційно+економічного ме+
ханізму у залежності від прийняття управлінського
рішення, пов'язаного зі зміною організаційно+еконо+
мічного механізму, має досить відносний характер, ос+
кільки результат може проявлятися з досить тривалим
лагом часу, а також його прояв може бути як позитив+
ним так і негативним.
Ю.В. Герасименко [1, с. 84] пропонує розраховува+
ти заходи щодо забезпечення розвитку агропромисло+
вого комплексу регіонів та їх ефективність за допомо+
гою визначення результативності інвестиційних програм
розвитку агропромислового комплексу регіонів за фор+
мулою:
Kpin =

Viф Vnpпл Еефф Сефф
⋅
⋅
⋅
Viпл Vnpф Еефпл Сефпл

(2),

регіонів передбачає порівняння фактичних показників
виконання програм із плановими показниками. На наш
погляд, з урахуванням того, що автор пропонує визна+
чати розвиток агропромислового комплексу регіонів за
економічним, соціальним та екологічним індикатором
[1, с. 83], доречно було б при оцінці ефективності інве+
стиційних програм розвитку агропромислового комп+
лексу регіонів також враховувати ефективність у еко+
логічній сфері.
Н.І. Черняк [4, с. 84] пропонує проводити оціню+
вання організаційно+економічного розвитку агро+
промислового комплексу регіонів, базуючись на
тому, що організаційно+економічний механізм роз+
витку агропромислового комплексу регіонів можна
розглядати як дві відносно самостійні, але органі+
заційно взаємозалежні й взаємодіючі підсистеми, а
саме керована (агропромисловий комплекс регіонів)
та керуюча (організаційно+економічний механізм)
підсистеми.
Між цими підсистемами відбувається взаємодія, яку
представлено як множинні змінні: x, y, f, r — множини
змінних стану, спостереження, збудження і управління
відповідно для керованої системи, а також X, Y, F, R —
множини змінних стану, спостереження, збудження і
управління відповідно для керуючої системи, при цьо+
му:
x = {x1 ,..., xn }, f = { f1 ,..., f n };
y = { y1 ,..., yn }, r = {r1 ,...,rn };
X = {X 1 ,..., X n }, F = {F1 ,..., Fn };

(3).

Y = {Y1 ,...,Yn }, R = {R1 ,..., Rn }.

Множини змінних f, x, F, X, R, Y окреслюють межі
даної системи та одночасно характеризують її взаємо+
дію із зовнішнім середовищем, причому множини R та
Y зв'язують систему з інформаційною системою вищо+
го рівня ієрархії. Множини змінних r та y визначають
інформаційну взаємодію керуючої і керованої системи.
Всі наведені змінні в загальному випадку мають визна+
чені обмеження.
Отже, автор пропонує організаційно+економіч+
ний механізм розвитку агропромислового комплек+
су регіонів розглядати як кібернетичну систему шля+
хом її декомпозиції на дві підсистеми керуючу та
керовану. Призначенням керуючої системи є форму+
вання такого впливу на керовану систему, який при+
зводив би до певного розвитку відповідно встанов+
леним вимогам.
В.Г. Поліщук та І.М. Остапук [2, с. 245] пропонують
оцінювати функціонування організаційно+економічно+
го розвитку агропромислового комплексу регіонів че+
рез інтегральний показник оцінки рівня стимулювання
розвитку агропромислового комплексу регіонів ( I stSDR
, j ):

де Кріп — коефіцієнт результативності регіональної
інвестиційної програми розвитку агропромислового
комплексу;
Vіф, Vіпл — відповідно фактичні та планові показни+
ки сукупних інвестицій, направлених на реалізацію інве+
стиційної програми розвитку агропромислового комп+
лексу;
Vnpф, Vnpпл — відповідно фактичні та планові показ+
ники виробленої продукції (виконаних робіт, наданих
послуг) у результаті виконання програми розвитку агро+
промислового комплексу;
Еефф, Еефпл — відповідно фактичні та планові по+
казники економічної ефективності інвестицій (капітало+
віддача);
Сефф, Сефпл. — відповідно фактичні та планові по+
казники соціальної ефективності інвестицій.
За рівнем результативності інвестиційних про+
I stSR, j + I stER, j + I stESR
грам розвитку агропромислового комплексу регі+
,j
(4),
I stSDR
=
j
,
онів автор визначає три типи регіональних інвести+
3
ційних програм розвитку агропромислового комп+
де IstSR, j — індекс стимулювання соціального розвит+
лексу:
ку агропромислового комплексу j+го регіону;
— з високим рівнем результативності(Кріп>1);
IstER, j — індекс стимулювання економічного розвитку
— з прийнятним рівнем результативності (0,8 ≤ Кріп ≤ 1);
агропромислового комплексу j+го регіону;
— з низьким рівнем результативності (Кріп< 0,8).
I stESR
Таким чином, визначення результативності інвести+
, j — індекс стимулювання екологічного розвитку
ційних програм розвитку агропромислового комплексу агропромислового комплексу j+го регіону;
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У свою чергу, індекси стимулювання соціального,
економічного та екологічного розвитку агропромисло+
вого комплексу регіонів розраховуються на основі ура+
хування інвестиційно+інноваційних, трансферних, інсти+
туційних та податкових стимулів. Так, наприклад, індекс
стимулювання соціального розвитку агропромислово+
го комплексу j+го регіону (IstSR, j ) знаходиться за форму+
лою:
n

soc
soc
soc
soc
I stSR, j = ∑ I stsoc, j = I inv
−st , j + I tran−st , j + I pod −st , j + I ins−st , j (5),

ційне моделювання тощо. Це, у свою чергу, вимагає
подальших досліджень та удосконалення методич+
них підходів оцінювання організаційно+економічно+
го механізму розвитку агропромислового комплек+
су регіонів.
Проведене дослідження існуючих методичних
підходів сприятиме удосконаленню методичного
підходу щодо оцінювання організаційно+економіч+
ного механізму розвитку агропромислового комп+
лексу регіонів.

j =1

soc
inv − st , j

soc
soc
soc
де I
, I inv
− st , j , I inv − st , j , I inv−st, j — індекси стимулю+
вання соціальної сфери агропромислового комплексу
j+го регіону за допомогою інвестиційно+інноваційних,
трансфертних, інституційних та податкових стимулів
відповідно. У свою чергу, кожен з індексів стимулюван+
ня визначається на основі стандартизованих значень
кожного з стимулів. Так, наприклад, індекс стимулюван+
ня соціальної сфери за допомогою інвестиційно+інно+
ваційних стимулів розраховується за наступною фор+
мулою:

27

I inv−st, j =

f inv−st, j ∑Qaj
j =1

tj

(6),

де f inv−st , j — коефіцієнт стимулювання соціальної
сфери за допомогою інвестиційно+інноваційних сти+
мулів j+го регіону;
t j — загальна кількість стимулів, які застосовуєть+
ся у j+му регіоні;
Qaj — стандартизоване значення а+го стимулу, що
застосовується у j+му регіоні.
Але необхідно наголосити на тому, що індекс оцін+
ки рівня стимулювання розвитку агропромислового ком+
плексу регіонів ( I stSDR
, j ) не є інтегральним індексом як і
індекси стимулювання соціального, економічного та
екологічного розвитку агропромислового комплексу
регіонів. Також виникає питання, чому для розрахунків
коефіцієнтів стимулювання було обрано 27 регіонів
України, тобто з урахуванням міст Києва та Севастопо+
ля.

ВИСНОВКИ
Отже, проведене дослідження існуючих методич+
них підходів щодо оцінювання організаційно+еконо+
мічного механізму розвитку агропромислового ком+
плексу регіонів дає можливість стверджувати, що не
існує єдиного погляду відносно критеріїв, методів
оцінювання та визначення системи показників оці+
нювання. Оцінювання ефективності функціонування
організаційно+економічного механізму здійснюють
за допомогою оцінювання ефективності його скла+
дових, визначення результативності інвестиційних
програм розвитку агропромислового комплексу в
регіонах, оцінки рівня стимулювання розвитку агро+
промислового комплексу тощо.
Науковці використовують різні економіко+мате+
матичні методи, а саме кореляційний, регресивний,
факторний аналіз, багатовимірне шкалування, іміта+
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РОЗВИТОК МЕТОДИКИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ
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DEVELOPMENT OF THE METHOD OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE MANAGEMENT SYSTEM
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES
Окреслено необхідність удосконалення методології економічного аналізу. Обгрунтовано
доцільність розробки та використання відповідного методичного інструментарію для оцінки стало
го розвитку. Визначено метод аналізу сталого розвитку та його складові. Проведено дослідження
елементів методики аналізу сталого розвитку. Акцентовано необхідність визначення інтересів зац
ікавлених осіб за встановленими групами. Вказані методи аналізу, використання яких є найбільш
доцільним для формування аналітичного забезпечення управлінських рішень, ухвалюваних для ре
алізації стратегії сталого розвитку.
The necessity of improving the methodology of economic analysis is outlined. The expediency of the
development and use of appropriate methodological tools for assessing sustainable development is
substantiated. The method of analysis of sustainable development and its components is determined.
The research of elements of the methodology of the analysis of sustainable development has conducted.
The necessity of determining the interests of interested persons in the established groups is emphasized.
The indicated methods of analysis, the use of which is most appropriate for the formation of analytical
support for management decisions, adopted for the implementation of sustainable development strategy.

Ключові слова: економічний аналіз, аналіз сталого розвитку, методологія, метод, методика, мето#
дичний інструментарій.
Key words: analysis, analytical subsystem, analytical support, socially responsible activity, sustainable
development, evaluation, indicators.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливим кроком у напрямі реалізації концепції ста+
лого розвитку є визначення показників, якими оцінюється
ступінь його досягнення. У "Порядку денному на XXI сто+
ліття", зазначено, що "з метою створення надійної основи
для процесу прийняття рішень на всіх рівнях і сприяння
забезпеченню саморегульованої сталості комплексних
екологічних систем і систем розвитку необхідно розроби+
ти індикатори сталого розвитку. Країнам на національно+
му рівні, міжнародним урядовим, міжурядовим та неуря+
довим організаціям слід запропонувати концепцію показ+
ників сталого розвитку. Йдеться про необхідність форму+
вання інформації щодо навколишнього середовища, ре+
сурсів і розвитку та визначення національних і глобаль+
них пріоритетів для управління сталим розвитком" [12]. Це
актуалізує питання розробки індикаторів оцінки сталого
розвитку на макрорівні. Певна річ, визначення індикаторів
неможливе без інформації, яка формується на мікрорівні.
Саме тому розробка та використання відповідного мето+
дичного інструментарію для оцінки сталого розвитку є важ+
ливим завданням функціонування та дієвості системи об+
ліково+аналітичного забезпечення сталого розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Дослідження понять методології, методу і методи+
ки економічного аналізу здійснювалося такими вчени+
ми, як М.І. Баканов, В.І. Бариленко, Л.Т. Гіляровська,
О.В. Єфімова, Л.М. Кіндрацька, І.Д. Лазаришина,
Є.В. Мних, І.М. Парасій+Вергуненко, О.В. Олійник,
К.С. Сурніна, А.Д. Шеремет, А.Х. Шидов, С.І. Шка+
рабан та ін.
Аналіз наукового досвіду вказує, що сформова+
но певний теоретичний базис, який є підгрунтям для
визначення методологічних та методичних аспектів
економічного аналізу. Водночас проблеми розвит+
ку методології, методу і методики економічного ана+
лізу в управлінні сталим розвитком потребують по+
дальших досліджень з метою вироблення та вико+
ристання відповідного методичного інструментарію
оцінки та аналізу сталого розвитку підприємства, що
сприятиме ухваленню ефективних управлінських
рішень.
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чає вивчення матеріалістичної діалектики у єдності ана+
Метою статті є дослідження елементів методики лізу і синтезу, дедукції та індукції, у взаємозв'язку і роз+
аналізу сталого розвитку та уточнення їх складу з ура+ витку явищ, у виявленні протиріч господарського життя
хуванням потреб зацікавлених осіб.
і способів їх подолання [4, с. 127].
Визначаючи метод аналізу сталого розвитку, слід
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
акцентувати увагу на тому, що він є способом пізнання
ДОСЛІДЖЕННЯ
господарських явищ і процесів у їх динамічній та
Розвиток економічного аналізу як прикладної фун+ органічній взаємодії з навколишнім середовищем та
кціональної науки пов'язаний з удосконаленням його соціальним оточенням, який забезпечує прийняття і об+
методології, розробкою спеціальних методів дослід+ грунтування управлінських рішень як безпосередньо
ження [9, с. 258]. В аналізі сталого розвитку як скла+ підприємством, так і всіма зацікавленими особами.
довій системи економічного аналізу використовується
Особливості методу аналізу сталого розвитку про+
той же методологічний інструментарій, а отже, розви+ являються і через визначення стандартних його складо+
ток його методу є складовою розвитку методології еко+ вих, до яких відносять: теоретико+пізнавальні категорії
номічного аналізу.
(показник, фактор, резерв і модель), принципи, інстру+
На сутності методу та методики базується методич+ ментарій дослідження. Не дивлячись на сформовану тріа+
ний рівень аналізу сталого розвитку, який включає набір ду складових методу, вченими здійснюються досліджен+
системи показників, вибір методів і прийомів аналізу та ня у контексті його доповнення. Так, І.М. Парасій+Вергу+
прогнозування, рекомендації щодо послідовності й пе+ ненко доповнює складові методу економічного аналізу
ріодичності досліджень і формується для кожного четвертим елементом — системами аналітичних показ+
об'єкта аналізу з урахуванням особливостей діяльності ників, які дають змогу оцінити взаємозв'язок між ними,
підприємства.
установити причинні зміни, провести структурно+логічний
Методологія економічного аналізу, орієнтована на аналіз факторів впливу на цільовий результат [10, с. 12].
оцінку, діагностику і прогнозування якісного використан+
Методу аналізу сталого розвитку притаманні всі
ня ресурсів, встановлення ступеня інтенсифікації процесів, риси методу економічного аналізу, а саме:
пов'язаних з виробництвом продукції, раціональним вико+
— діалектичний підхід до вивчення аналітичних
ристанням природних ресурсів, екологічною безпекою та об'єктів. Економічним процесам властиві переходи
соціальною стійкістю має стати одним із напрямів (видів) кількості в якість, виникнення нової якості, заперечен+
економічного аналізу — аналізом сталого розвитку. Ме+ ня заперечень, боротьба протилежностей, тощо. Тобто
тодологія аналізу сталого розвитку базується на методі всі методи і прийоми діалектики застосовуються при
та визначених методиках економічного аналізу.
дослідженні економічних систем різних рівнів;
Поняття методу визначається як систематизований
— відкритість методичного інструментарію, тобто
зміст кроків, які необхідно здійснити з метою виконан+ акумулювання методів дослідження із суміжних галу+
ня певного завдання чи досягнення конкретних цілей; зей знань (математики, статистики, бухгалтерського
спосіб пізнання істини [2, с. 44]. Оскільки аналіз стало+ обліку, психології, менеджменту); нерегламентованість
го розвитку визначається як напрям економічного ана+ методів, які використовуються;
лізу, його метод знаходиться в межах розвитку мето+
— використання системи показників, які всебічно і
дології економічного аналізу.
глибоко характеризують діяльність суб'єктів господа+
Метод аналізу сталого розвитку визначаємо вихо+ рювання. Система аналітичних показників, з одного
дячи з позицій діалектичного матеріалізму, тобто це нау+ боку, повинна відображати результати господарюван+
ковий метод пізнання сутності економічних явищ і про+ ня, ступінь виконання планів, прогнозів, динаміку роз+
цесів. Саме на цьому підході базуються визначення ме+ витку, ефективність господарських процесів; а з іншо+
тоду аналізу відомих вчених. Л. М. Кіндрацька визначає го — характеризувати забезпеченість підприємства ре+
метод економічного аналізу як діалектичний спосіб дос+ сурсами та їх використання. Кожне економічне явище
лідження об'єктів аналізу через конкретні аналітичні або процес описується, як правило, не одним показни+
процедури: кількісні і якісні, формалізовані, евристичні, ком, а системою економічних показників. Від того, на+
математичні і т.д. [6, с. 201]. І.Д. Лазаришина методом скільки повно і точно показники відображають сутність
економічного аналізу вважає систему способів та явищ, які вивчаються, залежать результати аналізу;
прийомів пізнання об'єктів аналізу через їх інформаційні
— виявлення і визначення взаємозв'язків елементів
моделі для потреб зацікавлених сторін відповідно до економічної системи та причинно+наслідкових зв'язків
цільової функції дослідження [7, с. 13—14]. Є.В. Мних зміни їх параметрів. Метод аналізу передбачає встанов+
вважає метод економічного аналізу науковим способом лення типу і характеру зв'язків, побудову алгоритму
вивчення, становлення та розвитку господарських явищ факторної залежності (за допомогою моделювання
і процесів [8, с. 13—14]. А.Д. Шеремет під методом еко+ факторних систем) і визначення послідовності оцінок
номічного аналізу називає спосіб системного, комплек+ впливу факторів. Кожен результативний показник за+
сного вивчення, виміру і узагальнення впливу окремих лежить від низки факторів, які в свою чергу визнача+
факторів на виконання господарських планів і динамі+ ються сукупністю інших факторів+причин. Виникає пев+
ку господарського розвитку, здійснюваний шляхом ний ланцюг залежності одного показника від іншого, де
обробки спеціальними прийомами показників плану, об+ кожен показник+фактор має певне значення. В ході ана+
ліку, звітності та інших джерел інформації [14, с. 25]. лізу важливо не порушити послідовність розгляду фак+
В.Д. Герасимова вказує, що метод економічного аналі+ торів, оскільки це може призвести до неточних, непра+
зу базується на діалектичному матеріалізмі, що озна+ вильних висновків і оцінок;
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— вимір впливу чинників на
Методика аналізу сталого розвитку
результати господарювання зале+
жить від того, наскільки адекват+
Визначення інтересів зацікавлених осіб
но (відповідно до реально існую+
1
чої залежності) визначено алго+
ритм зв'язку і коректно проведені
Мета аналізу
Послідовність аналітичних
2
6
процедур
розрахунки. Крім того, необхідно
забезпечити системний підхід до
Джерела
інформації
3
Методичний інструментарій
7
вивчення та оцінки об'єктів аналі+
зу, формування досліджуваних
Об’єкти аналізу
4
показників [13, с. 34].
Моделювання ланцюжка
Бізнес-модель, соціально
8
створення вартості
Дослідження процесів стало+
відповідальна діяльність, складові
сталого розвитку
го розвитку підприємств, форму+
вання їх вартості, вивчення впли+
Технічне забезпечення виконання
Фінансові та нефінансові
9
5
аналітичних робіт
ву фінансових і нефінансових
показники
факторів на її зміну має базува+
тися на застосуванні спеціально
Рис. 1. Елементи методики аналізу сталого розвитку
адаптованих до досягнення по+
підприємства
ставленої мети методики і мето+
дичного інструментарію аналізу. Сама методика аналі+ тивного управління менеджменту при дотриманні інте+
зу носитиме універсальний характер і відображатиме ресів зацікавлених осіб. Необхідність виділення стало+
єдині організаційно+методичні напрями здійснення ана+ го розвитку у комплексну довгострокову стратегію та
літичних процедур, сукупність застосовуваних методів, його аналізу відзначена у роботах В.І. Бариленко [1],
способів і прийомів аналізу, технологію збору, угрупу+ О.В. Ефімової [5], Е.І. Бородіної [1], В.В. Берднікова [1].
вання і узагальнення інформації незалежно від сфери
Відтак, методика аналізу первинна для цілей вивчен+
діяльності економічного суб'єкта. Винятком є особли+ ня предмета і об'єктів дослідження і тісно взаємопов'я+
вості діяльності підприємства, які вплинуть на форму+ зана з методичним інструментарієм, який становить ос+
вання бізнес+моделі і декомпозицію фінансових і не+ нову методу. Елементи методики аналізу сталого роз+
фінансових факторів, що залежать від зіткнення інте+ витку підприємства ілюструє рисунок 1.
ресів стейкхолдерів при взаємодії бізнес+моделі із
Розширені і уточнені елементи методики аналізу
зовнішнім і внутрішнім середовищем, та ланцюжок ство+ сталого розвитку для реалізації цілей ретроспективної,
рення вартості підприємства у перспективі.
поточної і перспективної оцінки формування вартості
На необхідність формування спеціальних (частко+ підприємства з дотриманням стратегії сталого розвит+
вих) методик аналізу стосовно до суб'єктів господарю+ ку ранжовані за черговістю, значимістю їх використан+
вання вказує ряд авторів фундаментальних робіт в об+ ня у процесі вивчення бізнес+моделі, у результаті якої
ласті комплексного економічного та фінансового аналі+ досягається економічна спроможність виробляти
зу. На їх думку, у процесі створення спеціальної (част+ вартість, корисну не тільки для власників.
кової) методики аналізу "...виявляється мета аналізу,
В основі формування методики аналізу переважа+
склад факторів і умов формування інформаційної бази, ють інтереси зацікавлених осіб при формуванні, оцінці
методи і прийоми аналізу" [3, с. 141]. Л.Т. Гіляровська моделі, вартісному вираженні точок перетину їх інте+
вважає, що "методика як сукупність правил, прийомів і ресів, ідентифікації фінансових і нефінансових фак+
способів для доцільного виконання будь+якої роботи торів, визначення моделі взаємозв'язку між ними.
завжди конкретна" [16, с. 20]. При цьому складові ком+
Із застосуванням методичного інструментарію мож+
поненти методики аналізу включають: цілі, завдання, на успішно провести аналіз процесів, показників, взає+
об'єкти дослідження, програму вивчення, вид еконо+ модії зв'язків з урахуванням стратегічної концепції ста+
мічного аналізу, послідовність і терміни його проведен+ лого розвитку для акціонерів, а також інтегрованого
ня. Л.Т. Гіляровська визначає основний елемент мето+ звіту про ланцюжок створення вартості. Як показує
дики аналізу, яким є система показників для досліджен+ практика, при формуванні бізнес+моделі органічно по+
ня об'єктів і предмета аналізу, а також розробка моде+ в'язані блоки вкладення капіталу, процесу виробницт+
лей взаємозв'язку аналітичних показників. Автор знач+ ва за напрямами діяльності, результати функціонуван+
но розширює складові компоненти аналізу, приділяю+ ня господарюючого суб'єкта та отримання капіталу на
чи увагу не тільки чотирьом ключовим елементам мето+ виході, що дозволяє порівняти величину приросту або
дики (мета аналізу, фактори, інформаційна база та су+ зниження капіталу за звітний період. Нерідко в процесі
купність методів), а й пропонує запровадити до мето+ аналізу структури бізнес+моделі підприємств встанов+
дики низку додаткових методичних елементів, що ха+ люється неув'язка показників у ретроспективі з майбут+
рактеризують послідовність проведення аналітичних німи очікуваними вигодами збільшення капіталу на се+
процедур. Це важливе розуміння ролі аналізу з позицій редньострокову і довгострокову перспективу, що
його практичної значущості для цілей стратегічного уп+ підтверджує значимість дослідження і опрацювання
равління, що становить ідейну основу сталого розвитку проблеми щодо розкриття інформації про процес ство+
та концепції формування вартості у довгостроковій пер+ рення вартості і необхідність структурування звітності
спективі і дозволить пов'язати вартість як коротко+, се+ з урахуванням всіх факторів впливу на вартість, яка ство+
редньо+ та довгострокову категорію результату ефек+ рюється підприємством в умовах сталого розвитку.
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З позицій розширення аналітичних можливостей
інтегрованого звіту при побудові і аналізі бізнес+моделі
та реалізації її процесів слід ураховувати критерії роз+
криття інформації в частині характеристики результа+
тивності діяльності у короткостроковій перспективі і
стратегічних аспектів.
Сутність пропонованої методики аналізу сталого
розвитку полягає у врахуванні інтересів стейкхолдерів,
згрупованих для підприємств за групами зацікавлених
осіб: власники і потенційні інвестори, клієнти, персонал,
постачальники та інші контрагенти, держава, міжна+
родні організації і органи регулювання, некомерційні
організації та громадські об'єднання. При цьому слід
виходити з того, що основною метою розробки та ана+
лізу показників сталого розвитку є відображення впли+
ву підприємства на ті зацікавлені сторони, з якими воно
вступає в пряму або непряму взаємодію.
Так, показники економічної сталості дозволяють відоб+
разити фінансові потоки між компанією та ключовими зац+
ікавленими сторонами і встановити, яким чином компанія
впливає на фінансово+економічний стан цих зацікавлених
сторін; надати інформацію про те, як у результаті взаємодії
створюється і розподіляється додана вартість.
Показники екологічної сталості відображають мас+
штаб або величину впливу чи використання ресурсів,
характеризують ступінь впливу на живу та неживу при+
роду, включаючи екосистеми, землю, повітря і воду.
Показники соціальної сталості важливі для визначен+
ня впливу підприємства на зацікавлені сторони на місце+
вому, регіональному і національному рівнях, тобто на ті
соціальні системи, у межах яких воно функціонує.
Відповідно, основою стратегії сталого розвитку є
розробка політики взаємодії із зацікавленими сторона+
ми, відтак цьому має передувати аналіз зацікавлених
сторін, оцінка їх впливу та виявлення вимог і очікувань,
що своєю чергою призводить до підвищення рівня до+
віри цих сторін до підприємства і сприяє зростанню соці+
ального капіталу.
Для успішної реалізації всіх етапів аналізу необхід+
ний адекватний і органічно пов'язаний із методикою
методичний інструментарій аналізу. Вчені трактують
поняття методичного інструментарію як сукупність
різних способів і прийомів для досягнення поставленої
мети. Так, А.Х. Шидов вважає, що розвиток методич+
ного інструментарію економічного аналізу здійснюєть+
ся на основі вивчення та застосування численних і різно+
манітних технологічних способів і прийомів, які потрібні
для чіткого і спрощеного виразу різних ресурсів і явищ,
їх взаємозв'язку, а також для вимірювання впливу фак+
торів і причин на результативні показники [15, с. 2]. Інші
науковці розширюють змістовну сторону визначення
методичного інструментарію аналізу у частині методів,
які його формують [3, с. 2]. Причому вони вважають,
що для спрощення процедури обрання методів — мож+
ливо використовувати їх класифікацію.
По+перше, всі аналітичні методи можна розділити на
групи: розрахунково+аналітичні, математичні і евристичні.
По+друге, за ступенем формалізації, тобто за рівнем
можливості описати даний метод за допомогою визна+
чених формалізованих (в першу чергу, математичних)
процедур всі методи поділяються на формалізовані (в
основу яких покладаються чіткі формалізовані аналітичні
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залежності) та неформалізовані методи (базуються на
описі аналітичних процедур на логічному рівні, а не на
чітких аналітичних залежностях). Застосування цих ме+
тодів характеризується певним суб'єктивізмом, оскільки
значення має інтуїція, досвід і знання аналітика.
Логічно припустити, погоджуючись з думкою вче+
них+аналітиків, що вимір причинно+наслідкових взає+
мозв'язків в аналізі сталого розвитку, оцінка результатів
впливу різних факторів на підсумковий показник —
вартість бізнесу, обробка вихідної інформації прово+
дяться за допомогою спеціального методичного інстру+
ментарію — способів і технічних прийомів. Вони є важ+
ливими елементами методики аналізу сталого розвитку
і вимагають уточнення, конкретизації і узагальнення.
Враховуючи те, що аналіз сталого розвитку базуєть+
ся, в тому числі, на оцінці нефінансових об'єктів і має
стратегічне спрямування, доцільним для його здійснен+
ня буде використання таких методів аналізу, як:
1) якісні: (аналіз конкурентної позиції), SPACE+
аналіз (аналіз впливу факторів зовнішнього середови+
ща на діяльність економічного суб'єкта), PEST+аналіз,
ABC+аналіз (аналіз клієнтів, дебіторів, конкурентів на
основі їх диференціації за ступенем важливості), PIMS+
аналіз (аналіз впливу ринкової стратегії на прибуток),
моделювання, евристичні прийоми;
2) кількісні прийоми перспективного дослідження:
прогнозування (кластерний, дискримінантний, сценар+
ний аналіз, дисконтування), моделювання (матричного,
структурного та мережевого моделювання) і екстрапо+
ляції (рухливих середніх, експоненціального згладжу+
вання, метод найменших квадратів);
3) кількісні прийоми ретроспективного дослідження:
а) аналітичні: детермінованого факторного аналізу
(ланцюгові підстановки, спосіб абсолютних різниць,
відносних різниць, індексний, інтегральний, балансовий
спосіб) і стохастичного факторного аналізу (аналітичні
угруповання, дисперсійний, компонентний аналіз, сучас+
ний багатовимірний факторний аналіз);
б) описові (середні величини, відносні величини,
ряди динаміки, матричний аналіз, прийоми візуалізації,
АСФ+технології) [11, с. 32].
Визначене групування методичного інструментарію
аналізу сталого розвитку підприємств забезпечує комп+
лексність та системність методики аналізу та дозволяє
узагальнити весь методичний інструментарій, який вико+
ристовується для вирішення цільового аналітичного зав+
дання стосовно специфіки сфери діяльності підприємства,
орієнтованого на реалізацію стратегії сталого розвитку.

ВИСНОВКИ
Визначені елементи методики аналізу сталого розвит+
ку сприятимуть послідовному висвітленню процесу фор+
мування прибутку, темпів зростання капіталу, прогнозуван+
ня фінансових результатів і рентабельності інвестованого
капіталу в інтегрованому звіті та отриманню інформації
інвесторами, акціонерами та іншими зацікавленими сто+
ронами, а також прийняттю обгрунтованих управлінських
рішень щодо реалізації підприємством стратегії сталого
розвитку. При цьому визначення і оцінка впливу факторів
створення вартості, відображення бізнес+моделі
підприємств, є первинною ланкою підвищення інформа+
тивності їх річних звітів, що формує основний етап якісно+
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INNOVATIVE ACTIVITY IN EDUCATION BODIES
Інноваційна діяльність закладу освіти — характерна ознака сучасної освіти та освіти майбутньо
го. Ця необхідність замовлена часом, конституційними вимогами, тенденціями розвитку освіти щодо
забезпечення дитини освітнім рівнем відповідно до її індивідуальних потреб та здібностей. Постійні
нововведення в освітньому процесі є тією нагальною потребою, без задоволення якої ці зміни втра
тять взаємозв'язок з життям. Тільки інноваційна за своєю сутністю освіта може виховати людину,
яка живе за сучасними законами глобалізації.
Innovative activity of educational establishment is a characteristic feature of modern education and
education of the future. This necessity is ordered by time, constitutional requirements, and trends of
education development to ensure the child's educational level in accordance with its individual needs
and abilities. Constant innovations in the educational process are an urgent need, without which these
changes will lose their relationship with life. Only innovative, by its very nature, education can educate a
person who lives according to modern laws of globalization.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, стратегія, ризики, заклади освіти.
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ВСТУП
Розвиток інноваційних технологій стає основою
масштабних освітніх реформ, що перетворюють освіту
на продуктивний сектор економіки. У Національній док+
трині розвитку освіти зазначено, що в Україні повинен
забезпечуватися прискорений, випереджальний іннова+
ційний її розвиток шляхом оновлення змісту та органі+
зації освітнього процесу відповідно до демократичних
цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науко+
во+технічних досягнень. Сьогодні освіта постала перед
альтернативою: або зробити відчайдушний, рішучий
стрибок на підніжку останнього вагона потягу, що швид+
ко прямує в новий світ високих технологій та інновацій+
ного розвитку, або залишитися на пероні науково+тех+
нологічної відсталості. Отже, мова йде про запровад+
ження інноваційних технологій у сфері освіти. З одного
боку, система освіти є виробником інновацій шляхом
відповідної підготовки майбутніх фахівців, з іншого —
сама стає споживачем інноваційних технологій [1—3].

наржевського, В.В. Крижка, І.П. Лікарчука, В.І. Масло+
ва, В.В. Стадник, А.П. Черниш та ін. Проте значна
кількість питань удосконалення організаційно+економ+
ічного механізму активізації інноваційної діяльності в
системі сучасної освіти досі залишаються не висвітле+
ними і потребують теоретичного, методичного та прак+
тичного вирішення. На жаль, інноваційна діяльність у
сфері освіти в країні характеризується відсутністю
цілісності та системності у розробці, обгрунтуванні та
освоєнні інновацій.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Інноваційна діяльність у закладі освіти завжди перебу+
ває у відносинах боротьби протилежностей з оптимальним
функціонуванням. Так, з одного боку, налагоджений уклад
закладу освіти, що забезпечений високопрофесійними кад+
рами, достатніми матеріально+технічними умовами, опи+
рається нововведенням, які перешкоджають його стабіль+
ності та не завжди дають позитивні результати. З іншого
боку, підтримати високі результати діяльності, конкурен+
тоспроможність на ринку освітніх послуг неможливо без
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
інноваційних змін. Запровадження нового завжди несе в
І ПУБЛІКАЦІЙ
Інновація є результатом творчої діяльності, яка собі елемент ризику. Але, на наш погляд, ще більшим ризи+
спрямована на вироблення, створення і поширення но+ ком є відмова від інноваційної діяльності.
вих видів продукції, сучасних технологій, втілення но+
вих, відповідних ринковим умовам господарювання, РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Інноваційна діяльність виникла на підгрунті досягнень
організаційних форм і методів управління.
Проблемам інновацій присвячені дослідження ці+ таких наук: управління, економіки, психології, педагогіки,
лого ряду відомих вітчизняних авторів: В.І. Бондаря, соціології, які сформували теорії та нагромадили позитив+
Л.М. Ващенко, Л.І. Даниленко, Л.М. Калініної, Л.М. Ка+ ний досвід про творчу активність особистості та науково+
рамушки, О.Г. Козлової, Н.Л. Коломінського, Ю.К. Ко+ технічний прогрес. У закладі освіти в залежності від функ+
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ціональних обов'язків і ролі, яку відіграють у процесі уп+
равління виділяють три групи менеджерів. Перша група —
це директор та його заступники. Директор, згідно з стату+
том школи, здійснює керівництво закладом загальної се+
редньої освіти. Друга група — керівники методичних та
творчих об'єднань учителів. Третю групу становлять вчителі,
які організовують навчально — пізнавальну діяльність учнів
— основного продукту освіти. Однією з важливих якостей
педагога, умов успішності його як професіонала є готовність
до інноваційної діяльності. Злагоджена взаємодія всіх трьох
груп менеджерів закладу освіти дає позитивний результат,
який значною мірою залежить від індивідуального стилю
керівництва. Індивідуальний стиль керівництва — це сис+
темна взаємопов'язаних дій особистості керівника закладу
освіти, яку він застосовує як управлінець+професіонал для
досягнення мети управління [2].
Основними завданнями інноваційного менеджменту є
реалізація основних функцій, зокрема: аналітично+прогнос+
тичної, планування, організації, контролю та регулювання.
1. Аналітично+прогностична діяльність менеджера
пов'язана з глибоким аналізом стану системи, вивченням
проблем, відстеженням тенденцій та закономірностей си+
стеми, виявленням перспектив і прогнозованих змін у май+
бутньому. Аналіз передбачає розробку прогнозів щодо
доцільності оновлення та методів модернізації системи.
2. Функція планування в інноваційному менеджменті
передбачає розробку стратегічних і тактичних планів
щодо впровадження інновацій.
3. Функція організації покликана забезпечити упо+
рядкування діяльності персоналу під час інноваційних
процесів, розподіл повноважень та відповідальності за
окремі ланки роботи. Домінуючими стають такі види
діяльності, як координація та стимулювання. Коорди+
нація дає змогу уникнути надмірного хаосу, стимулю+
вання забезпечує високий рівень зацікавленості персо+
налу в інноваційній роботі та її результатах.
4. Функція контролю дає змогу перевіряти перебіг
впровадження та результативність інновацій. Основни+
ми засобами інноваційного контролю є моніторинг, екс+
пертиза та аналіз інформації.
5. Регулювання в інноваційному менеджменті перед+
бачає корекцію діяльності з впровадження інновації за
наслідками контролю, створення ситуації відносної ста+
більності та рівноваги, запобігання відхиленням від за+
планованих інноваційних стандартів.
"Освітня інновація" як специфічна категорія повин+
на володіти основними характерними рисами, як+от:
— цілеспрямовані зміни, які вносять у сферу освіти
нові стабільні елементи, що викликають перехід з од+
ного якісного стану до іншого; тобто не будь+які зміни
в освіті є інноваціями, а лише ті, що призводять до зміни
цілей і результатів освіти;
— наявність специфічних особливостей, що пов'я+
зані із соціально психологічними та іншими аспектами
педагогічної діяльності;
— інноваційні зміни можуть ініціюватися на будь+
якому з рівнів освітньої системи: вчителем, учнем, ке+
рівництвом окремої освітньої установи, державними і
місцевими органами управління освітою;
— інноваційні процеси у сфері освіти повинні бути
безперервними та спрямованими на постійне покращан+
ня існуючої системи;

— задля забезпечення процесу постійного іннова+
ційного оновлення освітньої сфери необхідно впровад+
жувати відповідні механізми управління якістю освіти;
— ефективність упровадження певної інновації знач+
ною мірою залежить від рівня сприйняття інноваційних змін
та наявністю в них реальних можливостей здійснення.
Інновація є результатом інноваційного процесу, хоча
частина дослідників не відносить до "інноваційних",
процеси освоєння, використання та поширення освітніх
інновацій, обмежуючись лише діяльністю зі створення
нового, з практичної точки зору. Поняття "освітня інно+
вація" необхідно розглядати як системне. При цьому
"інноваційними процесами у сфері освіти" будуть:
— процеси пошуку інноваційних ідей;
— розробки інноваційних продуктів у педагогічній
науці та в системі освіти;
— сприйняття їх соціально+педагогічним співтова+
риством та системою освіти в цілому, завдяки теоре+
тичній, методичній, психологічній підготовці учасників;
— освоєння і застосування відповідних рекомендацій;
— поточне використання;
— оцінювання продуктивності й ефективності та по+
дальше поширення.
Будь+яка інновація передбачає наявність певного плану
реалізації, а також оцінку результатів її здійснення у певних
умовах. Таким чином, запровадження інновацій в освітній
сфері передбачає розробку "інноваційного проекту" — ком+
плекту документів, що визначають процедуру і комплекс усіх
необхідних заходів щодо створення і реалізації інноваційно+
го продукту. "Інноваційним продуктом" у сфері освіти можуть
бути — концепції, теорії, системи, моделі, методики, техно+
логії, методи, прийоми, форми та інше, як в освітній діяль+
ності, так і в забезпеченні освітнього процесу [4; 5].
Управління інноваційною діяльністю передбачає
етапи реалізації:
1. Ініціація (від лат. initiatio — здійснення таїнств) —
це діяльність, яка полягає у виборі мети та постановці
завдань інновації, пошуку ідеї інновації, її обгрунтуванні
та матеріалізації. Керівник навчального закладу, перш
ніж розпочати впровадження інноваційних технологій,
повинен проаналізувати типову ситуацію, та з'ясувати,
які саме потрібні зміни в освітньому процесі.
2. Маркетинг інновацій (від англ. market — ринок) пе+
редбачає вивчення ринку споживачів інновацій, їх запитів,
інтересів; систему дій з реалізації інновації, забезпечення
її рекламою, організації "паблік рилейшнз". Етика педаго+
гічних інновацій ставить певні обмеження перед педагога+
ми. Головною заповіддю має бути: "Не нашкодь!" — інно+
вації не повинні руйнувати здоров'я дітей, самих педагогів.
3. Бенчмаркінг інновацій (від англ. bench — місце,
marking — відмітити) є засобом вивчення діяльності
організацій+конкурентів з метою використання позитив+
ного досвіду. Він може стосуватися аналізу характери+
стик результатів новацій та організації роботи з іннова+
ціями. Бенчмаркінг охоплює комплекс засобів, що "да+
ють змогу систематично знаходити, оцінювати позитив+
ний досвід конкурентів чи компаній, які є лідерами у
галузі, і використовувати його у своїй роботі".
4. Фронтування інноваційного ринку (від англ. in
front — уперед) передбачає захоплення або відвоюван+
ня ринку діяльності інших організацій. Основними дже+
релами є дані досвіду конкурентів, спостереження за
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інноваційними процесами та їх результативністю, нау+
ково — методична література, матеріали конференцій
та семінарів, узагальнений передовий досвід та тощо.
Інноваційний пошук повинен бути постійним і системним.
5. Інжинірінг інновацій (від англ. engineering — винахід+
ливість) означає проектно+консультаційні послуги щодо роз+
робки проектів, програм, впровадження інновацій. Інжиніринг
передбачає комплекс робіт, до яких входять: проведення
попередніх досліджень; обгрунтування вибору інноваційних
ідей; розробка рекомендацій щодо оновлення діяльності;
визначення обсягу та змісту робіт щодо впровадження інно+
вацій; розробка та оформлення комплексно — цільових про+
грам і цільових проектів; консультування з проблем впровад+
ження програм. Зміни бувають стихійними та плановими,
проте, коли йдеться про управління, то на перше місце, безу+
мовно, виходять прогнозовані, планові зміни.
За напрямами діяльності проекти можуть бути:
— навчальні — які спрямовані на вирішення ак+
туальних проблем навчання;
— виховні — які передбачають спрямування на
реалізацію проблем виховання;
— методичні — в основі яких є підвищення профес+
ійної майстерності педагогів школи;
— організаційні — спрямовані на розробку та впро+
вадження нової моделі відносин, режиму діяльності,
удосконалення управлінської діяльності;
— матеріально+технічні передбачають удоскона+
лення матеріальної бази школи, впровадження нових
механізмів господарювання.
За терміном виконання проекти бувають:
— оперативні — розраховані на здійснення протя+
гом декількох тижнів чи місяців;
— річні — терміном на навчальний рік;
— перспективні — розраховані як правило від 3 до
5 років.
Основні етапи проектної діяльності — це: формулю+
вання базової проблеми, знаходження варіантів вирішен+
ня проблеми, формування інноваційної ідеї та її марке+
тингове дослідження, постановка стратегічних цілей про+
екту, побудова "дерева цілей", побудова "дерева робіт",
аналіз ризику та невизначеності, створення умов для
впровадження проекту та реалізація проекту.
6. Моніторинг просування інновації передбачає ком+
плекс заходів, пов'язаних з відстеженням інновації, ана+
лізом інформації про неї. Він дає змогу вивчити, оціни+
ти та спрогнозувати стан об'єктів інноваційної діяль+
ності. Основна мета моніторингової діяльності полягає
у виявленні ефективності інноваційної діяльності. Моні+
торинг повинен бути цілеспрямованим та безперервним.
7. Бранд — стратегія інновацій (від англ. brandt —
клеймо, марка) означає управління реалізацією інновації,
просування її на ринку попиту, формування свідомості спо+
живачів нового продукту. Бранд — стратегія покликана
формувати повне уявлення про інновацію: надійність, га+
рантії, якість, результативність. Засіб бранд — стратегії є
доречним на всіх етапах інноваційного процесу.
8. Дифузія або рутинізація інновації. Якщо інновація
виконала свою місію, то керівник разом із колективом
повинен прийняти рішення щодо її подальшої долі: інно+
вація стане традицією чи її відкинуть як рутинну. Дифузія
інновації (від лат. diffusio — розповсюдження) передба+
чає розповсюдження інновації в нових умовах, ситуаціях,
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колективах, регіонах тощо. За умов позитивних резуль+
татів, інновація стає привабливою для інших закладів осв+
іти. Результатом інноваційного менеджменту можна вва+
жати зміцнення конкурентоспроможності закладу освіти.
Такий заклад приваблює творчих особистостей; у ньому
позитивно сприймаються креативні ідеї, нагромаджуєть+
ся інноваційний потенціал та розвивається інноваційна
культура; формується імідж закладу, який постійно впро+
ваджує інновації, підтримує дух новаторства [6].

ВИСНОВКИ
Підтримати конкурентоспроможність на ринку
освітніх послуг неможливо без інноваційних змін. Інно+
вація є результатом інноваційного процесу, який визна+
чається як процес використання нововведень, що пов'я+
заний з одержанням, відтворенням і реалізацією нови+
зни. Інноваційна діяльність в освіті формується під час
педагогічної практики, акумулюючи всі теоретичні на+
копичення. Педагогічні інновації, що впливають на за+
доволення потреб суспільства мають бути науково об+
грунтованими і пройти практичну апробацію.
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ADVANTAGES OF IMPLEMENTATION OF CONTROLLING IN PLANNING OF BUILDING
ENTERPRISES ACTIVITIES
У статті проведено аналіз підходів до поняття "оперативний контролінг", визначено його роль у
досягненні поточних управлінських завдань, забезпечення рентабельності виробничої діяльності
та поточної платоспроможності, а також у забезпеченні ефективності управління витратами буді
вельного підприємства. Наведено приклад проведення АВСаналізу витрат на матеріали в струк
турі кошторисної вартості.
The article analyzes the approaches to the concept of "operational control", defines its role in achieving
current managerial tasks, ensuring the profitability of production activities and current solvency, as well
as ensuring the efficiency of management costs of a construction company. An example of an ABC analysis
of costs for materials in the structure of estimated cost is presented.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із головних завдань економіки будівництва
є оптимізація параметрів виконання робіт з метою до+
сягнення планових термінів їх виконання, прогнозної
вартості та трудомісткості. Керівництво будівельних
підприємств повинно шукати шляхи зниження втрат
часу, матеріально+технічних і фінансових ресурсів,
здійснюючи оптимізацію будівельного виробництва на
кожному з етапів інвестиційно+будівельного циклу.
Управління запасами, визначення їх оптимального рівня,
прогнозування майбутніх термінів виконання робіт, з
урахуванням відхилень та порушень ходу будівельного
процесу, визначення потреби фінансових інвестиціях та
оптимізація графіків руху грошових коштів є тими зав+
даннями, що постійно постають під час будівництва.
Можна стверджувати, що способи формування вироб+
ничих запасів, оптимізація їх розміру та точність при
визначенні майбутньої потреби є реальними важелями
підвищення якості організаційно+технологічних рішень
в динамічних умовах. Важливість цієї складової для
успішного функціонування системи управління ресурс+
ним забезпеченням об'єкту набуває особливої актуаль+
ності ще й тому, що матеріально+технічні ресурси є най+
більшою частиною (близько 65%) від загальної кошто+
рисної вартості об'єктів цивільного та промислового бу+
дівництва. Удосконалення системи управління матері+

ально+технічними ресурсами здатне суттєво збільшити
вигоди для як підрядних підприємств, що здійснюють
будівельні роботи, так і для служби замовника, що пла+
нує витрати на будівництво.
Тому керівництву будівельних підприємств необхі+
дно звертати увагу на методи оперативного управління,
одним із найбільш ефективних із яких є контролінг.
Як в Україні, так і за кордоном опубліковано багато
досліджень, що присвячені визначенню сутності опера+
тивного контролінгу, його головних методів, оцінці пе+
реваг та недоліків кожного методу під час поточної
діяльності, особливостям її оцінки на рівні різних
підприємств, галузей, країн, регіонів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення ефективності впровад+
ження оперативного контролінгу (на прикладі АВС+ана+
лізу) в діяльність будівельних підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
У науковій літературі використання оперативного
контролінгу в якості інструменту підвищення ефек+
тивності діяльності підприємства розглянуто в працях
Ж.Л. Уляшевої [3], А.А. Пилипенко, І.П. Отенко [4],
М.М. Аксентюка [5], В.Г. Маргосової, Р.Г. Рогового,
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Таблиця 1. Структура витрат будівельних
матеріалів, виробів та конструкцій
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Найменування
Бетон
Метал
Бітум
Заповнювачі
Рубероїд
Дерево
Інші
Всього

Дерево; 4,41
Рубероїд; 5,6

% у витратах
на матеріали
30,43
29,1
14,96
11,91
5,6
4,41
3,42
100

Інші; 3,42
Бетон; 30,43

Заповнювачі;
11,91

Бітум; 14,96
Метал; 29,1

Рис. 1. Структура витрат кошторисної вартості
будівельних матеріалів, виробів
та конструкцій

В.В. Виговської [6], Пушкаря М.С. [7], Івахненкова С.В.
[8] та інших. Більшість робіт присвячено теоретичному
обгрунтуванню необхідності впровадження контролінгу
на різних етапах життєвого циклу, рівнях управління,
суб'єктах господарювання тощо. Незважаючи на вели+
ку кількість праць, в економічній літературі достатньо
мало уваги приділяється практичному впровадженню
інструментарію оперативного контролінгу та оцінці його
окремих методів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Огляд існуючих визначень категорії "оперативний
контролінг" показав, що сьогодні не існує єдиного підхо+
ду до розуміння цього поняття. Можна зробити висно+
вок, що більшість авторів розрізняють категорії "стра+
тегічний контролінг" та "оперативний контролінг", ви+
значаючи їх як окремі поняття, що мають свою методо+
логічну базу, функціональне наповнення та принципо+
во відрізняються за цільовою направленістю. При цьо+
му цільовими орієнтирами для оперативного контро+
лінгу є забезпечення рентабельної діяльності підприє+
мства протягом операційного циклу та забезпечення до+
статнього рівня платоспроможності для здійснення опе+
ративної діяльності в запланованому обсязі.
Пушкар М.С. надає визначення контролінгу як "си+
стеми спрямованої на ефективне коригування і синте+
зування управлінських рішень, націлених на досягнен+
ня кінцевих цілей підприємства" [7, с. 191].
Івахненков С.В. [8, с. 95]. приводить наступне виз+
начення "Інтегрована підсистема прийняття управлінсь+
ких рішень щодо приоритетних напрямків фінансової
діяльності підприємства, яка базується на комплексно+
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му аналізі даних бухгалтерського обліку, внутрішнього
контролю та передбачає узгодження (інтеграцію) фінан+
сових аспектів функціонування усіх підрозділів підприє+
мства".
Оскільки оперативний контролінг орієнтований на
короткострокові результати та може бути представле+
ний як система засобів і методів, спрямованих на до+
сягнення ефективності оперативної діяльності підприє+
мства, то його методологічна база суттєво відрізняєть+
ся від інструментарію стратегічного контролінгу. Типо+
вими методами оперативного контролінгу є методи
АВС+аналізу, аналізу беззбитковості, формування гру+
пи контрольних показників, контроль "за відхиленнями"
тощо.
АВС+аналіз — один із методів контролінгу,який слу+
гує для дослідження частоти певних економічних явищ
та фактів. По суті — АВС+аналіз грунтуеться на концен+
трації і группуванні економічних показників. Він грун+
тується на твердженні, що частина сукупності, наприк+
лад, невелика кількість виробів, становить більшу час+
тину вартості в економіці чи на підприємстві. АВС+аналіз
може бути застосований, насамперед, у матеріально+
технічному забезпеченні, виробництві і збуті.
Цей вид аналізу є вагомим при прогнозуванні до+
ходів та витрат підприємств, виборі політики ціноутво+
рення на товари і послуги будівельної галузі, визначенні
стратегії розвитку, тому його потрібно враховувати при
формуванні системи організації будівництва об'єктів під
час планування операційної діяльності будівельного
підприємства. Актуальність дослідження чинників, що
впливають на кошторисну вартість будівництва, зокре+
ма на вартість будівельних матеріалів, виробів та кон+
струкцій, що має найбільшу долю в кошторисній вар+
тості об'єкта, обумовлена насамперед необхідністю за+
безпечення ефективної діяльності суб'єктів господарю+
вання, що здійснюють зведення об'єкта.
Розглянемо структуру витрат на будівельні мате+
ріали, що склалася при будівництві складського при+
міщення, та визначимо витрати, на які види матеріалів є
найбільшими (табл.1, рис.1).
Найбільші витрати припадають на такі матеріали:
бетон, метал, дерево, бітум, заповнювачі (щебінь, пісок,
гравій тощо) та руберойд.
З огляду на важливість вирішення завдання щодо
формування визначення кошторисної вартості матері+
алів в умовах впливу чинників невизначеності, то метою
роботи є визначення матеріалів, які мають найбільшу
вагу у кошторисній вартості складського приміщення за
методикою АВС+аналізу та її адаптація до потреб буді+
вельних підприємств. Проведемо аналіз структури ви+
трат (табл. 2).
Виділяємо три групи матеріалів А+матеріали — ма+
ють 74,5% від загальної вартості. Таку вартість мають
приблизно 5% матеріалів (бетон, метал, бітум). В+ма+
теріали займають близько 23% в загальній вартості, тоді
як мають близько 20% від усієї номенклатури, С+мате+
ріали мають частку усього 2,59 від загальної вартості,
проте їх кількість близько 75%.
Пропонується підприємству зосередити особливу
увагу на умовах постачання матеріалів А групи (прове+
дення ретельного аналізу умов закупівель, ринку, вста+
новлювати тверді ціни на постачання, проведення тен+

Інвестиції: практика та досвід № 10/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
дерної процедури тощо). Також для матеріалів групи А
рекомендується проведення аналізу тенденцій зміни
вартості, для обгрунтування умов договорів на поста+
чання (тверді чи динамічні ціни). Проведемо такий аналіз
для металу (матеріал групи А).
Минулий рік для українського ринку металопрока+
ту характеризувалася зниженням цінових рівнів прак+
тично для всіх видів металопродукції.
У секторі довгомірного прокату арматура і швелер
подешевшали на 184 грн /т (2,22%) і 244 грн / т (2,36%)
відповідно. Балка знизила свої розцінки на 312 грн / т
(3,64%). Зміни вартості куточка були мінімальними і
склали +108 грн / т (0,06%).
Тривала корекція на українському ринку металу виг+
лядає досить незвично на тлі стабільності зовнішніх
ринків і деякого ослаблення гривні. Очевидно, приво+
дом для нового зниження розцінок в Україні стало зни+
ження відпускних цін "Метінвестом". Провідний вироб+
ник металопродукції в Україні можливе побоюється не+
гативного впливу на регіональний ринок сталі знижен+
ня внутрішнього попиту на метал. Де затоварювання
складів продукцією заважає піднімати ціни. Проте за+
раз формальних причин для посилення негативного
тренда на українському ринку не спостерігається. Роз+
цінки на ньому і так практично не відрізняються від
зовнішніх цін, а швидке зростання будівництва може
оживити внутрішній попит. Отже, якщо нічого неперед+
баченого не трапиться, імовірна стабілізація розцінок
нинішніх рівнів.
Прогнозування вартості металу за допомогою лі+
нійного тренду та поліноміального показало, що полі+
номіальні моделі краще прогнозують тенденції зміни
вартості (рис. 2).
Поліноміальний тренд апроксимує фактичні дані на+
багато краще, ніж лінійний (R2 для лінійного ряду —
0,7115, для поліноміальних рядів шостого ступеня —
0,8239).
На основі попередніх даних визначимо вартість балки:
Вб1кв = +0,0019 x6 — 0,917 x5 + 7,512x4 +1138,516x3 +
1183,9x2 +4087,3x + 3513 =18322 грн/т
Вб2кв = +0,0019 x6 — 0,917 x5 + 7,512x4 +1138,516x3 +
1183,9x2 +4087,3x + 3513 =16322 грн/т= 19345 грн/т

Таблиця 2. Структура витрат будівельних
матеріалів, виробів та конструкцій
№ п/п

Найменування

1
2
3
4
5
6
7

Бетон
Метал
Бітум
Заповнювачі
Рубероїд
Дерево
Інші
Всього

% у витратах
на матеріали
30,43
29,1
15
11,9
5,6
4,41
3,59
100

% витрат
кумулятивний
30,43
59,53
74,49
86,4
92
96,41
100
-

Таблиця 3. Проведемо класифікацію
матеріалів
Частка в
вартості,
%
74,49
22,92
2,59

Група
А
В
С

Частка в загальній
кількості матеріалів,
%
5
20
75

Вб3кв = +0,0019 x6 — 0,917 x5 + 7,512x4 +1138,516x3 +
1183,9x2 +4087,3x + 3513 =20600 грн/т.
З графіка (рис. 2) можна побачити, що вартість ме+
талу має сезонний характер і може зменшуватись на
початку року (в першому кварталі). Тому рекомендуєть+
ся будівельним підприємствам, при підписанні договорів
враховувати сезонну складову.
Завдяки використанню методики АВС+аналізу, ана+
літик має змогу зосередитись на найбільш вагомих скла+
дових кошторисної вартості, що дозволить надати більш
обгрунтовані рекомендації щодо структури, динаміки
витрат, умов закупівель, цінової політики.
Існуючі методики та прийоми оперативного контро+
лінгу дозволяють підвищити ефективність оперативної
діяльності будівельного підприємства.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз вітчизняного та зарубіжного
досвіду в області забезпечення ефективності підприє+
мства показав, що у даний час оперативне управління
будівельного підприємства вимагає застосування кон+
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Рис. 2. Зміна вартості металу (арматури) у 2011—2017 рр.
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тролінгу як комплексу коригування та підвищення
ефективності поточної діяльності. Використання сучас+
ної методологічної бази дозволить найкращим чином
використовувати потенціал контролінгу для забезпе+
чення ефективності діяльності будівельних підпри+
ємств.
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OF AGRARIAN PRODUCTION

Розвиток агробізнесу в Україні перебуває в процесі постійної трансформації, його функції,
характеристики та форми постійно змінюються. Не викликає сумніву, що на теперішньому етапі
розвиток агробізнесу потребує докорінних соціальноекономічних і технікоорганізаційних пе
ретворень з розширенням контрактних та інтеграційних зв'язків, ефективним державним регу
люванням для повнішого врахування факторів виробництва й збуту. Прoaнaлізовано та
дoсліджено державне управління у сучасній реновації аграрного виробництва. Виявлено та
обгрунтовано особливості аграрного бізнесу Укрaїни.
The development of agribusiness in Ukraine is in the process of constant transformation, its
functions, characteristics and forms are constantly changing. There is no doubt that at this stage
the development of agribusiness requires radical socioeconomic and technoorganizational
transformations with the expansion of contractual and integration ties, effective state regulation in
order to more fully take into account the factors of production and marketing. The state administration
in the modern renovation of agrarian production has been privatized and investigated. The features
of the agrarian business of Ukraine have been identified and grounded.

Ключoві слoвa: державне управління, реновації, аграрне виробництво, економіка підприємства, ринко#
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ПOСТAНOВКA ПРOБЛEМИ

ну. Перша полягає в забезпеченні необхідних і достатніх
Демократична правова держава як всезагальна умов для самозбереження етнічної спільності, історич+
форма суспільної організації покликана виконувати дві ною батьківщиною якої є ця країна, духовного розвит+
комплексні функції: національну й соціально+економіч+ ку народу, що створив цю державу, у притаманних лише
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йому національно+культурних формах. Друга має забез+
печувати всю різноманітність матеріальних умов життя
її громадян, зокрема соціально+демографічних, еколо+
гічних й науково+технічних.
Найактуальнішими з згаданих функцій є власне
економічні проблеми. Особливо гостро вони постали
перед Україною сьогодні, що зумовлено розбалансо+
ваністю міжгалузевих пропорцій й затяжною кризою
практично всіх галузей національного господарства.
Болісний хід економічної реформи, грубі помилки в
здійсненні стратегії (звільнення цін за відсутності кон+
куренції монопольно організованих товаровиробників)
затягують розвиток цивілізованого ринку, що небез+
печно для самого існування держави. У цьому ж на+
прямі діють і помилки організаційно+структурного по+
рядку, які є наслідком хибних допусків у методології
проведення реформ.
Проте навіть за умови дії ринкових регуляторів дер+
жава мусить мати певні важелі організаційного регулю+
вання виробничо+економічних процесів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Процеси соціально+економічного розвитку аграрної
сфери розкрито в наукових працях Андрійчука В.Г.,
Маліка М.Й., Саблука П.Т., Пасхавера Б.Й., Гришо+
вой І.Ю., Наумова О.Б., Шестаковської Т.Л., Шабату+
ри Т.С., Галицького О.М., Дяченка О.П., Гнатьєвой Т.М.,
Стояновой+Коваль С.С., Митяй О.В. [1—10].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Прoaнaлізувaти та дoслідити державне управління
у сучасній реновації аграрного виробництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Світовий досвід цивілізованої ринкової економіки
переконливо доводить про необхідність державного
регулювання економічних процесів. Це потрібно, по+
перше, для пом'якшення дестабілізуючого впливу роз+
балансованості економічного розвитку в галузевому,
міжгалузевому, міжсферальному й міжрегіональному
аспектах, особливо на етапі трансформації ринку та
стабілізації ринкових регуляторів й, по+друге, для на+
дання ринковій економіці соціально орієнтованого ха+
рактеру.
Існує й третя причина, яка диктує необхідність дер+
жавного втручання в хід економічних процесів у деяких
галузях, що визначають життєздатність держави. Це
галузі агропромислового, енергетичного та оборонно+
го комплексів, а також і транспорту.
Звичайно, мова не йде про використання адміні+
стративних (організаційно+розпорядчих) методів. На
нашу думку, механізм організаційного регулювання
держави може бути достатньо дієвим і результатив+
ним. Він покликаний встановлювати необхідні про+
порції в структурі виробництва й забезпечити раціо+
налізацію міжгалузевих і внутрішньогалузевих вироб+
ничо+економічних зв'язків, виходячи з першочерго+
вих завдань життєзабезпечення країни, подолання
кризових явищ і створення передумов для побудови
високоефективної й соціально орієнтованої ринкової
економіки.
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Здійснюючи реформування управлінських систем,
необхідно виходити з того, що агропромислове вироб+
ництво є об'єктивною реальністю, яка проявляється у
виробничо+технологічній та господарсько+економічній
взаємозалежності аграрного виробництва та інших си+
ровинно+продовольчих галузей, сфер агросервісу й пе+
реробки. З точки зору суспільних інтересів, виразником
яких є держава в особі органів влади й управління, АПВ
України є стратегічно важливим сектором економіки,
головним завданням якого на сучасному стані є гаран+
тування стійкого продовольчого самозабезпечення та
збільшення експорту.
Враховуючи ці обставини, державне регулюван+
ня АПВ має здійснюватися системою вертикально й
горизонтально субординованих органів, що є важли+
вою частиною економічної функції держави. Не при+
меншуючи значення інших аспектів реформування уп+
равлінських систем (наприклад, кадрового), обмежи+
мося розглядом функціонального апарату державно+
го регулювання й вимогами до формування його
організаційних структур. Під функціональним апара+
том у даному контексті розуміється упорядкований
певним чином набір управлінських функцій, цілей і
завдань, які становлять суть і зміст управлінської си+
стеми.
Функціональний апарат на всіх рівнях державного
регулювання повинний бути сформованим і законодав+
чо закріпленим так, щоб в жодному разі не заважати
розвитку господарських процесів, якщо вони не супе+
речать інтересам суспільства.
Сфера державного регулювання націлюється
на реалізацію трьох укрупнених функціональних
груп:
— організація і сприяння інноваційному розвитку,
включаючи й забезпечення відповідної кваліфікації пра+
цівників кожної галузі: професійна й вища освіта, пере+
підготовка, НТІ тощо (так звана науково+технічна фун+
кція);
— планово+економічне регулювання темпів і про+
порцій розвитку галузі й національно+господарських
комплексів виключно методами економічного впливу:
державних субсидій, пільг в оподаткуванні, рекомен+
дацій, особливо — допомога в питаннях маркетингу,
закупівля певних видів продукції для державних і стра+
хових фондів за гарантованими цінами, квотування ви+
робництва окремих видів продукції, вжиття в разі необ+
хідності протекційних заходів для захисту внутрішньо+
го ринку;
— державний контроль і нагляд за дотриман+
ням товаровиробниками вимог і правил діючого за+
конодавства, що стосуються виробництва у відпов+
ідних галузях національного господарства, включа+
ючи природокористування, природозахист, трудові
відносини, відносини товаровиробників із бюдже+
том, дотримання договірної дисципліни, обмежен+
ня й скеровування горизонтальної й вертикальної
інтеграції, контроль за якістю споживчих товарів
тощо.
Пріоритетними в умовах поступового розгортання
ринкових відносин стають управлінські дії організацій+
ного, рекомендаційного й частково гарантійно забез+
печуючого характеру.
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До функціонального апарату державного регулю+
вання аграрним сектором економіки, враховуючи
його особливості, є потреба віднести й функціональ+
ну групу сприяння соціальному розвитку сільських по+
селень.
Особливе місце в структурі економічної функції
держави має підтримка та організаційне забезпе+
чення розвитку підприємництва. Підприємництво як
економічна діяльність організована на основі при+
ватної власності й спрямована на одержання при+
бутку, а в умовах визначальної дії ринкових регу+
ляторів виробництва є необхідним і найважливішим
соціальним спонукальним рушієм економічного
розвитку.
Розвиток підприємництва може відбуватися спон+
танно, без активної участі держави. Для цього досить
лише усунути прямі адміністративні завади й перешко+
ди на його шляху. Проте цей процес, як показує світо+
вий та вітчизняний досвід, є тривалим і дуже боліс+
ним для суспільства. Держава покликана спрямову+
вати процес розвитку агробізнесу в цивілізованих
формах.
Отже, особливе місце у реновації агропромислово+
го виробництва належить розвитку такого складного й
багатопланового явища, як бізнес, який можна тлума+
чити як справу, заняття, підприємницьку чи комерційну
діяльність, що дають прибуток і найчастіше пов'язані з
ризиком. До того ж діяльність можна називати бізне+
сом за умов, коли видобувають продукцію в сирому ви+
гляді, виробляють або дістають її більше, ніж потрібно
для власного споживання, а тому вдаються до обміну й
продаж її надлишків.
Економічна наука розробляє категорію "бізнес" із
залученням власних критеріїв та врахуванням реаль+
ної практики ринкових відносин в економіці країни. Для
вітчизняної науки поняття бізнесу є відносно новим і
цим можна пояснити нечіткість формулювання його ха+
рактеристик. Розпливчасте тлумачення вихідних по+
зицій призводить до поверхового аналізу його ролі та
місця в економіці держави, деякого зниження функці+
онування.
На відміну від інших видів бізнесу агробізнес охоп+
лює сукупність людської діяльності в спектрі різнома+
нітних видів праці, який поєднаний з аграрною сферою.
У загальному розумінні агробізнес сприймається як
процес координації та інтеграції діяльності в сфері ви+
робництва, переробки, торгівлі з метою запобігання
різких коливань у цінах, збуті продукції, наданні послуг
й одержанні прибутку.
Агробізнес характеризується низкою особливос+
тей:
— великою кількістю тих, хто бере участь: від основ+
них аграрних виробників до експортерів готової про+
дукції. Це посередники, оптові продавці, працівники
переробних галузей, організацій, що займаються збер+
іганням продукції, упаковуванням, складуванням, транс+
портуванням, фінансуванням, працівники харчової про+
мисловості та багато інших;
— розміщенням промислових підприємств, особли+
во галузей переробки, харчової промисловості, агротех+
сервісного обслуговування неподалік від сировинної
бази;

— великою різноманітністю у розмірах підпри+
ємств — від одноосібних або однородинних ферм
до великих аграрних підприємств, агрохолдингів, аг+
ропромислових фірм тощо;
— наявністю традиційної філософії життя, завдяки
якій агробізнес вважається консервативнішим порівня+
но з іншими видами діяльності;
— наявністю тенденції щодо родинного ведення
діяльності. Організаційні формування агробізнесу ство+
рюються переважно в невеликих містах і селищах, де
переважно проживає сільське населення та де міжосо+
бисті відносини відіграють істотну роль;
— переважна більшість видів агробізнесу має се+
зонний характер і великою мірою залежить від природ+
но+кліматичнихумов.
Поняття "агробізнес" вперше було застосоване в
1957 р. у США Дж. X. Девісом. Їм же було розкрито і
його суть. За Дж. X. Девісом, агробізнес — це сума всіх
операцій з виробництва й розподілу послуг у галузі по+
стачання аграрного виробництва, виробничих операцій
на фермах, зберігання, переробки та розподілу
сільськогосподарської сировини й предметів спожи+
вання, створених з неї. Слід зазначити, що дане визна+
чення більшою мірою характеризує організаційну суть
переважно агропромислових об'єднань та підприємств,
ніж усього агробізнесу в цілому. Отже, термін "агро+
бізнес", який використовується в економічній літера+
турі, охоплює майже всю сукупність явищ і процесів,
що характеризують поняття "агропромислове вироб+
ництво". Агробізнес — це не лише сучасна форма
організації аграрного виробництва, а й складна соц+
іально+економічна категорія, визначаючи яку не слід
обмежуватися аналізом лише принципів комплексності
тих чи інших динамічних властивостей даного проце+
су, пов'язаних із сучасним, відносно вищим рівнем роз+
витку продуктивних сил та набором інших факторів,
що зумовлюють розвиток даного виду діяльності. На
процес формування агробізнесу великий вплив мають
виробничі відносини, які визначають характер суспіль+
но+економічної системи, адже без урахування соціаль+
но+економічної сторони справи будь+яке визначення
його суті є неповним.
Оскільки розвиток агробізнесу в Україні перебуває
в процесі постійної трансформації, його функції, харак+
теристики та форми постійно змінюються. Не викликає
сумніву, що на цьому етапі розвиток агробізнесу потре+
бує докорінних соціально+економічних і техніко+орган+
ізаційних перетворень з розширенням контрактних та
інтеграційних зв'язків, ефективним державним регулю+
ванням для повнішого врахування факторів виробницт+
ва й збуту.
Агробізнес охоплює велику кількість конкретних
галузей економіки, певним чином пов'язаних із вироб+
ництвом і реалізацією продукції. При відповідному роз+
міщенні галузі являють послідовний цикл технологічних
процесів, у яких кінцевий продукт однієї галузі є вихід+
ним предметом або засобом виробництва для іншої.
Сфери, що надають різноманітні послуги, також входять
до агробізнесу, оскільки забезпечують умови щодо його
нормального функціонування.
З економічної точки зору, найбільш характерним
для аналізу вважається групування видів діяльності
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агробізнесу та відповідний розподіл за ознаками,
прийнятими для розподілу на основні види діяльності
та спеціальні. До основних видів діяльності можна
віднести:
— агробізнес у сфері виробництва, метою якого є
виробництво сільськогосподарської продукції й сиро+
вини;
— агробізнес у сфері переробки, метою якого є
придбання сировини та переробка її до готової про+
дукції;
— комерційний агробізнес, діяльність якого пов'я+
зана з придбанням готової продукції та реалізацією її
споживачам.
До спеціальних видів діяльності можна віднести
бізнес у сфері послуг та фінансовий бізнес.
Кожен з основних й спеціальних видів може бути
деталізований на підвиди, які з вищою точністю ха+
рактеризують їх значення й роль у загальному про+
цесі виробництва, переробки та реалізації. На прак+
тиці всі види діяльності взаємопов'язані настільки
тісно, що подібний поділ на окремі підвиди можна
вважати умовним. Вони є частинами цілого, які в про+
цесі взаємодії можуть стикатися або повністю поєдну+
ватися, а інколи й виходити за межі агробізнесу в інші
сфери діяльності економіки. Абсолютної відокрем+
леності не відбувається, хоча відносна відокрем+
леність агробізнесу в міру інноваційного розвитку
стає стійкою.
Центральною ланкою агробізнесу має бути сільське
господарство, інтеграція якого грунтується на агропро+
мисловому виробництві, а ефективність діяльності
здійснює значний вплив на кінцеві результати усього
бізнесу.
Бізнес у сфері переробки пов'язаний з галузями
легкої й харчової промисловості, що здійснюють пер+
винну та вторинну переробку аграрної продукції, а та+
кож виробляють продукти харчування. До комерційно+
го агробізнесу можна віднести оптову й роздрібну тор+
гівлю, громадське харчування.
Бізнес у сфері послуг поєднує такі види діяльності:
виробництво сільськогосподарських машин й устатку+
вання, технічне й агрохімічне обслуговування, забез+
печення енергоносіями, комбікормами та добривами,
наукову сферу, будівельні й ремонтні послуги, будівниц+
тво доріг тощо.
Фінансовий бізнес, як правило, охоплює банківсь+
ку, інноваційну, страхову, рекламну сфери діяльності.
З точки зору організаційних форм агробізнес може
бути малим, середнім та великим.
Малий агробізнес охоплює галузі, у яких немає
фондо+, науко+ і енергомісткого технологічного про+
цесу, а успіх вирішальною мірою залежить від висо+
коспеціальної та індивідуальної праці, збереження
зональних особливостей та традицій і досягнення ви+
соких кінцевих результатів, не пов'язаних із зростан+
ням кількості працюючих. Його характеристики є та+
кими: незалежне управління, приватний капітал, ло+
кальна сфера діяльності, порівняно невеликий обсяг
діяльності. Типовими представниками малого бізнесу
є фермерські господарства.
З формуванням ринкових відносин інтерес до ма+
лого бізнесу помітно зріс. Причин такого збільшен+
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ня декілька. По+перше, розвиток науки зумовив
зміни в техніці, намітилися тенденції до її зменшен+
ня. По+друге, розвиток комп'ютерних технологій та
сучасні інфрасистеми істотно змінили можливості
індивідуальної праці, а досвід господарювання фер+
мерів у інших країнах свідчить про стійкість та
життєвість індивідуальних й сімейних ферм. Аналіз
змістовних сторін праці сучасного фермера свідчить
про переваги над чисто агрозоотехнічною діяльні+
стю функцій управління, маркетингу, ведення бізне+
су, що в поєднані з феноменом підприємливості дає
змогу одержувати високі результати господарюван+
ня.
Малий бізнес надає ринковій економіці потрібної
гнучкості, робить істотний внесок у формування кон+
курентного середовища, надає додаткові робочі
місця, пом'якшуючи тим самим соціальну напру+
женість.
Середній агробізнес охоплює ті галузі, у яких є
відпрацьовані технології, що грунтуються на дрібног+
руповій формі організації праці, тобто технологічний
ланцюг замикається при наявності 10—15 працюючих.
При цьому ключовою ланкою є поєднання людей, що
мають різну кваліфікацію або професію, за принципом
синергізму (взаємного доповнення). Типовими пред+
ставниками середнього агробізнесу можна вважати малі
підприємства різних форм власності.
Мале підприємство вважається юридичною осо+
бою, яка має відокремлену частку власності та само+
стійний баланс, може здійснювати декілька видів діяль+
ності, має більш сприятливі умови оподаткування, кре+
дитування тощо. Малі підприємства можуть функціо+
нувати як самостійно, так і входити до складу великих
підприємств.
Великий агробізнес характерний для аграрних
підприємств різних форм власності та їх об'єднань,
що здійснюють аграрне виробництво на промисловій
основі, на засадах акціонування, паювання, лізингу,
за умови, що він не може бути зменшений у розмірах
у зв'язку із замкнутим технологічним процесом, що
грунтується на цеховому поділі праці, наявністю влас+
ного допоміжного та обслуговуючого виробництва.
Критерієм переваги цього виду має бути національ+
но+господарський результат, висока ефективність ви+
робництва, раціональна та ефективна структура уп+
равління.
Наведений поділ на організаційні форми можна
вважати умовним. Як свідчить досвід, розвиток та
функціонування агробізнесу є неможливим без тісно+
го поєднання дрібних, середніх та великих форм гос+
подарювання. Пропорції та стосунки між ними мають
складатися в процесі вільної реалізації економічних
інтересі суб'єктів, що ведуть господарство, колек+
тивів, сільських територій та держави. Такі пропорції
мають бути гнучкими залежно від конкретних умов та
не повинні встановлюватися зверху, а бути спрямо+
вані па ефективне функціонування агробізнесу в ціло+
му.

ВИСНОВКИ
При розробці стратегії розвитку агробізнесу в Укра+
їні потрібно враховувати досвід розвинутих країн, про+
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те не слід забувати, що сліпе копіювання не принесе
бажаного успіху без урахування особливостей розвит+
ку вітчизняного АПВ, регіональних особливостей, тра+
дицій — передусім психології працюючих. На відміну
від наших умов, наприклад, агробізнес у США розви+
вався протягом тривалого часу в умовах ринкової еко+
номіки, яка в нас сформувалася лише нещодавно. Та+
кою обставиною й викликана потреба розробки та реа+
лізації концепції розвитку агробізнесу, що дасть змогу
вирішити комплекс першочергових завдань, пожвавить
економічну діяльність та сприятиме розвитку аграрно+
го виробництва.
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CRITERIA AND INDICATORS OF FOOD SECURITY AT THE GLOBAL LEVEL

У роботі досліджено складові моніторингу індикаторів продовольчої безпеки на міждержав
ному (глобальному) рівні. Встановлено, що індикатори класифікуються за чотирма складови
ми виміру продовольчої безпеки — наявності, доступу, використання і стабільності. Визначено
взаємозв'язок між задачами ЦСР та критеріями продовольчої безпеки "доступ до продоволь
ства", "продовольча стабільність", "наявність продовольства" та "використання продовольства"
в рамках нового глобального Порядку денного "Цілі Сталого Розвитку — 2016—2030".
The components of monitoring food safety indicators at the interstate (global) level are explored.
It has been established that indicators are classified in four dimensions of food security — availability,
access, use and stability. The relationship between the objectives of the CSR and food security criteria
"access to food", "food stability", "food availability" and "use of food" within the framework of the
new Global Agenda "Sustainable Development Goals — 2016—2030".

Ключові слова: критерій, моніторинг, доступ до продовольства, продовольча стабільність, наявність
продовольства, використання продовольства.
Key words: criterion, monitoring, access to food, food stability, food availability, food use.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема продовольчої безпеки багаторівнева,
тому розглядається і вирішується на різних взаємопо+
в'язаних ієрархічних рівнях, кожен із яких має свої спе+
цифічні завдання та їхнє вирішення. За масштабом про+
блеми можна виокремити міжнародний (глобальний)
рівень, міждержавний союз держав+членів Європейсь+
ких спільнот (субрегіональний) та державний (націо+
нальний), який має рівні нижчого порядку, такі як ло+
кальний (регіон, область) та домогосподарський (пер+
сональний). Міжнародний рівень продовольчої безпе+
ки характеризується проблемою достатності продо+
вольчого забезпечення населення планети, яка зали+
шається гострою, незважаючи на зростання обсягів
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продовольства. Стан продовольчої безпеки на цьому
рівні характеризується балансом світового виробницт+
ва та споживання. Важливо, щоб темпи розвитку
сільського господарства не перевищували темпи зрос+
тання споживання, що сприятиме зменшенню кількості
населення, яке потребує продовольчої допомоги. Голов+
ний аспект містить також обмеження впливу великих
виробників, які можуть контролювати продовольчі ре+
сурси і використовувати своє монопольне становище на
глобальних ринках продовольства у власних політичних
та економічних інтересах. На субрегіональному рівні
необхідно досягнення збалансованого розподілу світо+
вого виробництва продовольства, його запасів і товар+
них потоків [1].
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Рис. 1. Взаємозв'язок між задачами ЦСР та критерієм продовольчої безпеки
"доступ до продовольства"
Джерело: складено автором за даними ФАО [3].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

ступ до продовольства", "продовольча стабільність",
"наявність продовольства" та "використання продоволь+
Проблемі забезпечення продовольчої безпеки при+ ства" в рамках нового глобального Порядку денного
свячено велику кількість наукових та фундаментальних "Цілі Сталого Розвитку — 2016—2030".
досліджень. Разом з тим, переважна більшість робіт
присвячена вирішенню проблеми продовольчої безпе+ ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ки на національному рівні, що унеможливлює проведен+ ДОСЛІДЖЕННЯ
На глобальному рівні досягнення критеріїв продо+
ня порівняльної характеристики індикаторів України
вольчої безпеки визначають задачі ЦСР+2030. В більшій
порівняно зі світовими показниками.
Дослідження проблеми формування індикаторів та мірі це стосується досягнення ЦСР 2, яка вимагає уваги
показників продовольчої безпеки на глобальному рівні до всіх чотирьох вимірах продовольчої безпеки та хар+
практично залишається поза увагою дослідників. Зокре+ чування згідно з визначенням, яке КВПБ і Світовим про+
ма серед праць українських науковців, які приділили довольчим самітом 1996 року.
Слід зазначити, що визначені критерії не мають
увагу даному питанню, у відкритому доступі можна знай+
ти праці Стежко Н.В. [2], яка узагальнила теоретико+ме+ жорсткої спрямованості (підпорядкованості) у досяг+
тодологічні підходи до визначення факторів та індика+ ненні конкретних цілей: залежно від конкретних умов
торів світової продовольчої безпеки, та Сватюка О.Р. реалізація однієї і тієї ж задачі може мати мультипліка+
[1], який окреслив складові щодо визначення рівня і тивний ефект у результаті ланцюгової реакції та синергії
від взаємодії та взаємовпливу. Наприклад, в умовах, де
критеріїв продовольчої безпеки.
джерелом засобів до існування для осіб, які стражда+
ють від відсутності продовольчої безпеки, є сільське гос+
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є визначення взаємозв'язку між за+ подарство, зростання продуктивності сільського госпо+
дачами ЦСР та критеріями продовольчої безпеки "до+ дарства і доходів дрібних виробників продовольства

Рис. 2. Взаємозв'язок між задачами ЦСР та критерієм продовольчої безпеки
"продовольча стабільність"
Джерело: складено автором за даними ФАО [3].
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Рис. 3. Взаємозв'язок між задачами ЦСР та критерієм продовольчої безпеки
"наявність продовольства"
Джерело: складено автором за даними ФАО [3].

(завдання 2.3) буде також сприяти поліпшенню доступу
до продовольства (завдання 2.1) з одночасним підви+
щенням стійкості сільського господарства (завдання
2.4). Подвоєння продуктивності і доходів дрібних вироб+
ників продовольства (завдання 2.3) може бути недостат+
ньо для викорінення голоду та забезпечення достатньої
наявності продовольства. Іншими словами, просування
у вирішенні кожного з цих завдань буде оцінюватися в
поєднанні з роботою за рішенням інших. Досягнення
ЦСР 2 можливо тільки за умови виконання зазначених
завдань.
Більше того, просування в рішеннях задач ЦСР 2
буде залежати від досягнення визначених критеріїв в
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інших областях Порядку денного на період до 2030 ро+
ку. Відтак, цілком очевидно, що при розробці політики
продовольчого забезпечення та програм по її реалізації
необхідно враховувати ці взаємозв'язки та можливі ком+
проміси. На рисунках 1—4 наведено деякі приклади
ключових взаємозв'язків між іншими задачами ЦСР+
2030 та вимірами продовольчої безпеки.
Наразі ж Експертами ФАО розроблені критерії,
згідно з якими стан міжнародної продовольчої безпеки
оцінюються за двома показниками: обсягами світових
зернових запасів в розрахунку до наступного врожаю
та рівнем світового виробництва зерна в середньому на
душу населення.
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Перший з них розраховуються у
відсотках від річного обсягу світово+
го споживання зерна або в днях його
загальносвітового споживання. Гра+
ничним значенням показника для над+
ійного забезпечення продуктами хар+
чування вважаються 60+денний рівень
перехідних запасів зерна, що відпові+
дає 17—20% річного загальносві+
тового споживання. Падіння запасів
нижче цього рівня свідчить про кри+
тичний стан міжнародної продоволь+
чої безпеки, так як при цьому почи+
нається різке зростання міжнародних
цін на зерно і воно стає недоступним
для багатьох слаборозвинених країн.
Звичайно, цей критерій досить віднос+
но характеризує всесвітнє продоволь+
Рис. 4. Взаємозв'язок між задачами ЦСР та критерієм
че забезпечення, тому що при такому
продовольчої безпеки "використання продовольства"
і більш високому зерновому запасі
сотні мільйонів людей у світі відчува+
Джерело: складено автором за даними ФАО [3].
ють недоїдання і голод [4].
Відтак рівень запасу зерна, що рекомендується розробляє індикатори для моніторингу продовольчої
ФАО ООН, є орієнтовним і гранично допустимим. Кож+ безпеки та харчування (ЦСР 2) в рамках нового глобаль+
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THE CREATION AND EVALUATION OF THE ZAPORIZHZHYA RESOURCE POTENCIAL
У статті проаналізовано особливості заснування, діяльності та фінансування сучасної при
ватної школи у економічно розвинених країнах світу; місце приватної освіти у системах освіти
низки країн; практику соціального партнерства школи і держави. Проведено аналіз процесу
відновлення приватної школи в Україні. Визначено роль розвитку приватної школи в Україні
згідно з метою формування ресурсного потенціалу держави. Доведено, що приватні школи по
винні мати вектор розвитку згідно з концепцією сталого розвитку, оскільки це сучасний підхід
до організації навчального процесу, який включає інформування членів суспільства про основні
проблеми сталого розвитку, формування світогляду, що базується на засадах сталості, пере
орієнтацію навчання з передачі знань на встановлення діалогу, орієнтацію на порушення та
практичне розв'язання місцевих проблем.
The article analyzes the peculiarities of the foundation, activity and financing of a modern private
school in economically developed countries of the world; the place of private education in education
systems in a number of countries; practice of social partnership of school and state. The analysis of
the process of restoration of private school in Ukraine was conducted. The role of the development
of a private school in Ukraine according to the purpose of forming the country's resource potential
has been determined. It is proved that private schools should have a vector of development in
accordance with the concept of sustainable development, as it is a modern approach to the
organization of the educational process, which involves informing members of society about the basic
problems of sustainable development, the formation of a worldview, based on the principles of
sustainability, reorientation of the transfer of knowledge for the establishment dialogue, focus on
violations and practical solutions to local problems.
Ключові слова: навчальний заклад, ресурсний потенціал, економічний потенціал, регіон, показники ре#
сурсного потенціалу.
Key words: еducational institution, resource potential, economic potential, region, indicators of resource potential.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ресурсний потенціал з точки зору регіону як госпо+
дарюючого суб'єкта є важливим чинником, що впливає
на ефективність фінансово+господарської діяльності
його підприємств, підвищення конкурентоспроможності
регіону в цілому.
Оцінювати багатогранну професійну діяльність
персоналу регіону можна на основі дослідження
діяльності навчальних закладів як індикаторів тру+
дового потенціалу. Але це доречно робити за багать+
ма деталізованими показниками. Необхідно урахо+
вувати різні грані інноваційної діяльності людсько+
го капіталу, наукову роботу, різні аспекти, що пов'я+
зані з навчально+виховною роботою, показники
людського капіталу, компетенції, а також оцінити
відповідними показниками низку аспектів, що сто+
суються організаційно+методичної роботи тощо.
Органічним є також виокремлення кількох блоків
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цієї діяльності, які є основними, синтезуючими, ви+
ходячи з цілей аналізу, моделювання та обгрунтуван+
ня управлінських рішень.

ОГЛЯД ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам розвитку наукових основ теорії та прак+
тики ресурсного потенціалу у науковій літературі при+
свячено багато праць. Особливо велика увага приділя+
лась цим проблемам упродовж ХХ століття. Широко
відомі праці зарубіжних науковців: К. Аладефреда, Ф.
Герцбергера, В. Вебера, В. Врума, Д. Мак+Клелланда,
А. Маршала, Е. Лоулера, Н. Петті, А. Сміта, Ф. Тейлора,
А. Файоля. Серед вітчизняних науковців, які здійсню+
вали дослідження проблем організації ресурсного по+
тенціалу, належить виділити В.М. Абрамова, С.І. Банду+
ра, М.В. Грачева, А.М. Колота, В.М. Семенова, А.А. Са+
денко, Л.В. Фролова, Л.В. Шаруга, Г. Хаєта.

Інвестиції: практика та досвід № 10/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Показники для оцінки людського капіталу навчального закладу залежно від рівня
Приватний
Оцінка людського капіталу
окремних індивідів
Кваліфікація.
Стаж.
Досвід.
Тривалість навчання

Оцінка людського капіталу
Мікрорівень
Мезорівень
Оцінка людського капіталу
Оцінка людського
частини підрозділу
капіталу підрозділу
Чисельність персоналу.
Кількість відпрацьованого часу.
Витрати на підготовку персоналу.
Втрати від браку тощо

Макрорівень
Оцінка сукупного
людського капіталу
Структура робочої сили.
Продуктивність праці

Джерело: розроблено автором.

МЕТА СТАТТІ

ню структуру. Єдиної методики оцінки людського капі+
Метою статті є це аналіз формування та оцінюван+ талу не існує. Склад показників та підхід щодо оцінки
ня ресурсного потенціалу Запорізького регіону.
визначається загальною метою оцінювання. Зважаючи
на те, що проблема оцінки людського капіталу виникає
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
як на приватному, мікро+ , мезо+, так і на макрорівнях,
У вітчизняній економічній літературі ресурсний по+ то є сенс розглядати методи оцінки людського капіталу
тенціал, у широкому розумінні, можна трактувати як на відповідному рівні. Кожний елемент структури людсь+
можливості, наявні сили, запаси, засоби, які можуть кого капіталу на різних рівнях оцінюється відповідним
бути використані. Або рівень потужності у будь+якому комплексом показників. Це показники — інтегральні та
відношенні, сукупність засобів, необхідних для чого+ часткові, соціальні (натуральні) та економічні (вартісні).
небудь.
У результаті аналізу публікацій виділено групи показ+
Ресурси — це сукупність матеріальних і немате+ ників, що відповідають рівню оцінювання і на їх основі
ріальних елементів, які прямо чи опосередковано бе+ базуються відповідні оцінки (табл. 1).
руть участь у виробничому процесі.
Менеджмент навчального закладу, який зацікавле+
Особливістю категорії ресурси є їхня відтворю+ ний в збільшенні людського потенціалу, повинен розг+
ваність, яка здійснюється як у формі споживчої вартості, лядати персонал як ресурс і включати такі напрями:
— персоналізація і індивідуальний підхід до всіх
так і у формі вартості. Процес функціонування під+
приємств постійно вимагає залучення нових ресурсів. працівників, який здійснюється в межах поєднання інте+
Термін "потенціал" — це можливість, здатність, сила, ресу закладу і працівника;
— усвідомлення проблеми дефіциту кваліфікованих
що існує в прихованій формі і може виявлятися за пев+
і висококваліфікованих кадрів, що призводить до кон+
них умов.
Отже, потенціал — це сукупність ресурсів і можли+ курентної боротьби за знання, навички, здібності на
востей, які можуть бути використані підприємством для ринку праці;
— відхід від уявлень про персонал як безкоштов+
досягнення певних цілей.
Ресурсний потенціал — це не тільки сукупність ре+ ний капітал, освоєння якого не вимагає ні фінансових,
сурсів, що є в розпорядженні підприємства чи цілого ре+ ні трудових, ні організаційних, ні тимчасових витрат і
гіону, а також спроможність працівників і менеджерів інших витрат з боку працедавця.
У якості узагальнюючих показників ефективності
використовувати ресурси з метою виробництва товарів
господарської
діяльності підприємств, якими є приватні
(послуг) та отримання максимального прибутку. Він ха+
школи,
необхідно
використовувати відношення обсягу
рактеризує не весь запас конкретного ресурсу, а ту його
наданих
послуг
чи
ефекту у вигляді прибутку до сукуп+
частину, яка залучена у виробництво з урахуванням еко+
ної
величини
ресурсів,
що включає середньорічну
номічної доцільності та досягнень науково+технічного
прогресу і включає в себе не тільки сформовану систе+ вартість основних і оборотних засобів чи до загальної
му ресурсів, а й нові альтернативні ресурси та їхні дже+ суми витрат виробництва. Тоді ресурсний потенціал ре+
гіону можна виміряти як сукупну суму цих показників.
рела.
Розрахунок цих показників проводиться за такими
Людський капітал регіону формується і викорис+
схемами
на основі використання необхідної інформації:
товується під впливом множини чинників. Для ефек+
1.
Про
застосовувані ресурси.
тивного управління цим процесом велике значення має
Показник
ефективності використання капіталу
наукова класифікація цих чинників за різними ознака+
ми, зокрема, за фазами відтворення — чинники фор+ (формула 1) характеризує Обсяг реалізованих послуг
мування і чинники використання людського капіталу на 1 грн капіталу, а показник Еп' (формула 2) представ+
регіону; за характером впливу в процесі відтворення лятиме собою коефіцієнт рентабельності капіталу. Остан+
— інтенсивні, що збільшують людський капітал шля+ ній, помножений на 100 і виражений у відсотках, харак+
хом мобілізації внутрішніх резервів системи, тобто теризує рентабельність капіталу, ставку його прибутко+
якісних параметрів, і екстенсивні, що збільшують вості.
1.1. Ефективність використання капіталу:
людський капітал за рахунок збільшення кількісних
Р
параметрів; за рівнем впливу — макро+, мезо+, мікро+
Е= п
(1),
економічні й особистісні; за характером впливу —
К
де Еп — ефективність господарської діяльності
прямі і непрямі; за результатами впливу — позитивні і
підприємства;
негативні.
Рп — обсяг наданих послуг;
Людський капітал є складною динамічною економ+
К — капітал.
ічною категорією. Він має достатньо складну внутріш+
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1. Коефіцієнт рентабельності капіталу:
П
Еп′ =
(2).
К
1.3. Обернені показники, що відображають фон+
домісткість:
К
Фе =
(3);
Рп
К
Фе′ =
(4),
П
де: Фе і Фе' — обернені показники, що відобража+
ють фондомісткість;
П — прибуток.
2. Про споживані ресурси (затрати).
Показник ефективності витрат (формула 5) харак+
теризує розмір реалізованих послуг на 1 грн витрат, а
показник Еп' (формула 6) — величину прибутку на 1 грн
витрат і представлятиме собою коефіцієнт рентабель+
ності витрат, а при множенні на 100 — показник рента+
бельність витрат.
1. Показник ефективності витрат:
Р
Е= п
(5),
Вв
де: Вв — витрати виробництва.
Коефіцієнт рентабельності витрат:
П
′
Еп =
Вв

(6).

3. Величина витрат на 1 грн наданих послуг:
Фе =

К
Рп

(7).

4. Величина витрат на 1 грн отриманого прибутку:
Фе′ =

Вв
П

(8),

де: Фе і Фе' — величина витрат на 1 грн реалізова+
них послуг і на 1 грн отриманого прибутку.
У даному випадку кожен із показників відображає
ступінь використання всього капіталу чи споживаних
ресурсів, виходячи з досягнутих кінцевих результатів.
Зміни величини ефективності сукупного капіталу
(формула 9) дозволяє оцінити як йдуть справи в при+
ватній школі. По його динаміці необхідно приймати
рішення про доцільність вкладення капіталу у ту чи іншу
сферу діяльності. Для того, щоб довести, що величина
ефективності капіталу відображає вплив багатьох чин+
ників, розглянемо взаємозв'язок найголовніших показ+
ників ефективності.
Еп =

Рп Р п : Рп
1
=
=
К
К : Рп фондоємкість

(9),

де: Еп — ефективність господарської діяльності
підприємства;
К — капітал.
Рп — обсяг наданих послуг.
Таким чином, ефективність витрат (рентабельність)
дорівнює витратам на 1 грн наданих послуг, помноже+
ним на продуктивність праці працівників і діленим на
фондоозброєність праці працівників.
На основі цих формул можна розрахувати, як впли+
нула зміна кожної зі складових на зміну показника ефек+
тивності у звітному періоді у порівнянні з попереднім
роком. Заміняючи один показник попереднього року на
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відповідний у звітному році робиться розрахунок вели+
чини ефективності, потім беруть інший показник і знову
роблять розрахунок і т.п. У кінці методом різниць ви+
значають вплив кожного з економічних показників на
ефективність.
Розглянемо показники ефективності використання
ресурсного потенціалу підприємства (табл. 2). Викори+
стання показників ефективності окремих видів ресурсів
і витрат, а також обернених до них показників, дає мож+
ливість дізнатися про реальний стан використання ре+
сурсного потенціалу приватної школи і запобігти нега+
тивним явищам, які можуть виникнути у результаті нех+
тування ними.
Показники ефективності використання робочої сили
визначаються як відношення обсягу наданих послуг чи
ефекту у вигляді прибутку з середньообліковою чисель+
ністю працівників чи сумою витрат на оплату праці усіх
працівників. Для більш детального вивчення тенденцій
зміни цього показника у динаміці необхідно проаналі+
зувати частку витрат на зарплату у сукупних витратах
(повній собівартості), частку приросту обсягу наданих
послуг за рахунок підвищення продуктивності праці і
зміни чисельності працівників, співвідношення темпів
росту продуктивності праці і середньої зарплати. При
вивченні всіх цих показників необхідно виявляти при+
чини їх змін і робити конкретні розрахунки впливу на
ефективність змін кожного з показників.
Показники ефективності використання оборотних
засобів визначаються по тій самій методиці і передба+
чають розрахунок обсягу наданих послуг на 1 грн обо+
ротних засобів і оборотність оборотних засобів у днях,
котра розраховується як відношення середньорічної
вартості оборотних засобів до одноденного обсягу на+
даних послуг. Показники ефективності використання ос+
новних засобів включають фондовіддачу у вигляді об+
сягу наданих послуг на 1 грн середньорічної вартості
основних засобів, фондоозброєність, яка розраховуєть+
ся як середня величина основних засобів у розрахунку
на одного середньооблікового робітника. При вивченні
показників цієї групи потрібно враховувати ступінь ви+
користання передової технології, структуру основних
засобів, питому вагу активної частини основних засобів
у загальній їх вартості.
На кожному підприємстві глибоко вивчають показ+
ники, що характеризують ефективність витрат на здійс+
нення господарської діяльності: виробнича собівартість,
її частка в ціні продукції, обсяг наданих послуг на 1 грн
витрат тощо.
Велике значення мають і показники ефективності
використання ресурсів, розраховані на основі прибут+
ку. Мова йде про показники рентабельності, які визна+
чаються відношенням прибутку з усіма чи окремими
видами ресурсів чи витрат.
Така система показників ефективності не означає,
що з метою всебічної оцінки результатів виробничої і
комерційної діяльності підприємства не можуть бути ви+
користані додаткові специфічні показники, які не
ввійшли до наведеної системи. Проблема ефективності
використання ресурсного потенціалу підприємства має
велику кількість аспектів і тому різні показники і у різних
співвідношеннях можуть бути використані як з метою
відносної ефективності окремих господарських рішень
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Таблиця 2. Система показників ефективності використання
ресурсного потенціалу підприємства

Аналіз окремих показників
ефективності використання ресур+
сного потенціалу, вивчення впливу
Показники ефективності використання ресурсного потенціалу приватної школи
на їх розмір окремих чинників дає
І. Показники ефективності використання окремих видів ресурсів і витрат
змогу розробити найоптимальніші
1. Ефективність
2. Ефективність
3. Ефективність
4. Ефективність
параметри функціонування підприє+
використання
використання
використання
використання поточних
мства як системи.
робочої сили
оборотних засобів основних засобів
витрат
Таким чином, розглянувши тео+
ретичні засади визначення категорії
1. Обсяг наданих 3.1. Обсяг наданих
4.1.
Обсяг
наданих
1.1. Обсяг наданих
послуг на 1 грн
послуг на 1 грн
ресурсного потенціалу підприєм+
послуг на 1 грн витрат
послуг (Рп) у
середньої вартості
середньої
(сукупних і
ства та узагальнивши методичні
розрахунку на
основних засобів
величини
згрупованих у
1 робітника чи
підходи до його оцінювання, може+
(Оф)
оборотних засобів
залежності від виду
продуктивність праці
мо стверджувати, що діагностика
(фондовіддача
(Об) (число
ресурсів):
(ПП):
Фо):
ресурсного потенціалу підприєм+
оборотів):
Р
′ П
Р
Еп = п Еп =
Рп
Рп
ства є необхідною складовою та
ПП = п
Фо =
Вв
Вв і
Ф=
r
Оф
передумовою формування стратегії
Об
його розвитку. Діагностика ресур+
3. Вартість
сного потенціалу підприємства,
4.
Частка
витрат
(Д
)
Оборотність
1. Обсяг наданих
в
основних засобів
його елементів і, відповідно, напов+
(собівартість) в обсязі
оборотних засобів
послуг на 1 грн
на 1 працівника
наданих послуг:
у днях (Оз):
нення, змісту, його ефективності
фонду оплати праці:
(фондоозброєність
Об
Вв
Фр):
Рп
дають суб'єктам ринку змогу визна+
Оз =
Дв =
⋅ 100
ПП =
Оф
Рп : rд
Р
чити конкурентні переваги, утрима+
ФОП
п
Фр =
r
ти освоєний сегмент ринку, розши+
ІІ. Обернені показники
рити позиції на ньому і завоювати
4.3. Величина витрат на новий.
3.
3.3. Фондоємність
1.3. Трудомісткість
1 грн обсягу наданих
Матеріаломісткість
Ресурсний потенціал приватної
(ФЕ):
виробництва (ТЕ):
послуг (Фв):
(МЕ):
школи необхідно розглядати як
Т
Оф
В
М
ТЕ =
ФЕ =
економічну основу, реальну силу
МЕ =
Фв = в
Рп
Рп
Рп
Рп
розвитку підприємства, що характе+
ризується системою показників, які
Умовні позначення: де, r − середньооблікова чисельність працівників;
Вв − витрати живої і уречевленої праці;
відображають не тільки наявні ре+
ФОП − фонд оплати праці;
сурси, а й їхні резерви, що можуть
Ф − Обсяг наданих послуг на 1 грн середньої суми оборотних засобів;
бути використані за певних умов.
rд − кількість днів у періоді;
Ефективність управління ресурсним
Еп’ − узагальнюючий показник ефективності;
потенціалом підприємства дося+
Т − витрати праці;
гається за умов раціонального його
ОФ − основні засоби;
використання для отримання повно+
ПП − продуктивність праці;
го кінцевого результату у вигляді
Рп − обсяг наданих послуг;
Об − число оборотів оборотних засобів;
виробництва продукції високої
МЕ − матеріаломісткість;
якості.
Ез − обсяг наданих послуг на 1 грн витрат
Управління ресурсним потен+
ціалом відносять до складних явищ,
Джерело: узагальнено автором.
при цьому зрозуміти сутність склад+
підприємства, ефективності діяльності окремих вироб+ них явищ і одержати про них достовірні відомості мож+
ничих підрозділів, так і з метою пошуку напрямів моти+ на тільки завдяки багаторазовому спостереженню за по+
вації і стимулювання використання резервів зростання ведінкою досліджуваного об'єкта. Важливо не просто
ефективності виробництва.
одержати достовірні матеріали про управлінський про+
При інтенсивному типі економічного зростання цес, а й оцінити якісну його сторону та виробити напря+
збільшення масштабів виробництва досягається шляхом ми з удосконалення досліджуваного процесу. Важли+
якісного удосконалення всієї системи продуктивних сил. вою передумовою забезпечення розвитку підприємства
Інтенсифікація виробництва знаходить своє вираження є підвищення ефективності управління ресурсним потен+
у зростанні суспільної продуктивності праці, збільшенні ціалом [1].
виходу кінцевої продукції з кожної одиниці залучених у
Підвищення ефективності управління ресурсним
виробництво ресурсів при економії живої чи уречевле+ потенціалом, забезпечення його раціонального викори+
ної праці, у підвищенні якості продукції, ефективності стання значною мірою пов'язано з проведенням якіс+
виробництва.
них змін у складі ресурсів та з підвищенням ефектив+
Розрахунки показників ефективності потрібні для ності їх управління. Завдання підвищення ефективності
оцінки рівня використання різних видів ресурсів і витрат, управління ресурсним потенціалом підприємств полягає,
організаційно+технічних заходів, загальної результатив+ насамперед, у вдосконаленні використання та управ+
ності господарської діяльності підприємства за певний ління ресурсами підприємства та у підвищенні їх ціліс+
період часу. Крім того, за їх допомогою обгрунтовують ності, яка проявляється у їх тісному взаємозв'язку. Ре+
і визначають оптимальні варіанти господарських рішень. сурсам приватної школи повинен бути притаманний
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відповідний спектр функціональних характеристик, на
основі яких має забезпечуватись компенсація їх дефі+
цитних властивостей.
Тенденції розвитку управлінської науки потребують
підвищення рівня ефективності функціонування
підприємства, зміцнення його конкурентоспроможності.
При цьому першочерговою для підприємства стає про+
блема ефективного управління ресурсами в умовах їх
обмеженості. Підвищення корисності використовуваних
ресурсів, їх віддачі — це одна з головних умов, що за+
безпечує розвиток підприємства, сприяє підвищенню
конкурентоспроможності.
Щодо потенціалу підприємства, то його можна оха+
рактеризується трьома основними рисами:
1) потенціал підприємства визначається його реалі+
зованими та нереалізованими можливостями.
2) можливості підприємства визначаються ресурса+
ми та резервами, які не залучені у виробництво. Тому
потенціал приватної школи включає в себе обсяг ре+
сурсів, які залучені у виробництво, а також ті, які підго+
товлені для використання.
3) потенціал підприємства також слід визначати на+
вичками різних категорій персоналу, які мають прямий
вплив на виробництво товарів, надання послуг, а також
приймають участь в отриманні доходу і забезпеченні
ефективного функціонування підприємства.
Ефективність реалізації потенціалу підприємства
визначається формою підприємництва та його органі+
заційною структурою.
Незадовільний фінансовий стан більшості приват+
них шкіл України спонукає підприємства до відмови від
стратегічних цілей розвитку на користь виживання у
короткостроковій перспективі. Але саме за таких умов
підприємства не лише відмовляються від реалізації стра+
тегічних планів на користь забезпечення своєчасного
вирішення поточних завдань, а й вдаються до пошуку
внутрішніх ресурсів і можливостей з метою їх подаль+
шого використання. Саме тому чи не найважливішою
стає проблема забезпечення ефективного функціону+
вання системи управління ресурсним потенціалом при+
ватних шкіл через впровадження дієвого організацій+
но+економічного механізму управління ресурсним по+
тенціалом підприємства.
Ефективне функціонування системи управління не
можливе без впровадження організаційних ме+
ханізмів. Механізм управління розглядають як скла+
дову частину системи управління, що забезпечує
дієвий вплив на фактори, стан яких обумовлює ре+
зультат діяльності об'єкту управління. При чому, якщо
мова йде про внутрішні фактори управління підприє+
мством слід використовувати поняття "механізму уп+
равління підприємством", якщо про зовнішні — "ме+
ханізму взаємодії з іншими підприємствами і органі+
заціями".
Оскільки природа внутрішніх факторів управління
підприємством є різноманітною (організаційні, струк+
турні, технічні, економічні, адміністративні, матеріальні
фактори), слід виділяти певні види механізмів управлі+
ння. Основними видами механізмів управління виступа+
ють: організаційні, економічні, структурні механізми,
механізми організації управління, технічні і адміністра+
тивні, інформаційні механізми та інші.
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Найбільш доцільним є удосконалення і впроваджен+
ня організаційно+економічного механізму управління
ресурсним потенціалом підприємства.
Організаційно+економічний механізм управління
підприємством — це сукупність організаційних і еконо+
мічних важелів, кожному з яких властиві власні форми
управлінського впливу, які впливають на економічні і
організаційні параметри системи управління підприєм+
ством, що сприяє формуванню та посиленню організа+
ційно+економічного потенціалу, отриманню конкурент+
них переваг та ефективності діяльності підприємства в
цілому.
Механізм управління містить у собі такі компонен+
ти, як принципи і задачі управління, методи, форми і
інструменти управління, організаційна структура управ+
ління підприємством та його персонал, інформація та
засоби її обробки.
У структурі організаційно+економічного механізму
слід виділяти три системи: систему забезпечення, фун+
кціональну систему, цільову систему.
Система забезпечення організаційно+економічного
механізму складається з підсистем правового, ресурс+
ного, нормативно+методичного, наукового, технічного,
інформаційного забезпечення управління підприєм+
ством.
Організаційно+економічний механізм управління
підприємством включає наступні основні функціональні
підсистеми: планування, організація, мотивація, конт+
роль та регулювання.
Цільова система організаційно+економічного меха+
нізму містить у собі цілі і основні результати діяльності
підприємства, а також критерії вибору і оцінки досяг+
нення певних цілей і результатів діяльності приватної
школи.
Системне управління полягає в здійсненні управ+
лінських дій на формування і підтримку ключових фак+
торів, що впливають на управління і використання ре+
сурсного потенціалу підприємства. Дослідження фак+
торів впливу на систему управління ресурсним потен+
ціалом має обов'язково визначати фактори зовнішньо+
го середовища. Перша група — це фактори, які підприє+
мство може нівелювати чи хоча б мінімізувати їх вплив
на систему управління ресурсним потенціалом, а друга
— фактори, на які підприємство не в змозі впливати.
В умовах постійних економічних змін приватним
шкілам слід звертати значну увагу на розширення та
поглиблення досліджень в галузі управління ресурсним
потенціалом. Ефективне управління ресурсним потен+
ціалом приватних шкіл повинно являти собою гнучку си+
стему, що буде змінюватись, пристосовуватись до рин+
кових умов, водночас виробляти якісну продукцію та
забезпечувати загальний розвиток підприємства (рис.
1).
Першочерговим етапом у побудові системи ефек+
тивного управління ресурсним потенціалом є встанов+
лення місії. Ставиться глобальна мета діяльності
підприємства, яка відбиває призначення підприємства,
його роль у суспільстві та забезпеченні власних конк+
ретних інтересів. Після встановлення місії необхідно
встановити конкретні цілі діяльності.
У такому разі ефективне управління ресурсним по+
тенціалом повинно бути спрямоване на виконання не
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цює підприємство, чи досягаються по+
ставлені цілі, які зміни та вдоскона+
лення в процесі управління впливають
на ресурсний потенціал. Для оціню+
ЕТАПИ
ХАРАКТЕРИСТИКА
вання ефективності необхідна систе+
ма показників, яка враховувала б
фактичну динаміку використання ре+
Визначення основних пріоритетів
Встановлення місії
сурсів підприємства. При цьому еко+
діяльності підприємства
номічний ефект досягається за раху+
нок надання якісних послуг та отри+
Формування основних напрямків
Визначення цілей
мання прибутку [6].
діяльності підприємства
Управління ефективністю ресур+
сного потенціалу необхідно розгля+
Планування діяльності на основі аналізу
дати, як допоміжний етап, який має
Формування стратегії діяльності
факторів внутрішнього та зовнішнього
підприємства
містити такі напрями, як якість управ+
середовища
ління та управління результатами.
Якість управління передбачає, в пер+
Організація структури та складу
Фінансове, матеріально-технічне,
шу чергу, культуру управління, в ме+
ресурсного потенціалу
кадрове та інформаційне забезпечення
жах якого приватна школа прагне до+
діяльності підприємства
сягнути поставлених цілей. Даний на+
Управління ресурсним потенціалом
Застосування функцій, принципів та
прям повинен формуватися під впли+
методів управління
вом ефективної системи мотивації та
контролю за чіткого визначення цілей
Оцінка ефективності управління
Встановлення критеріїв досягнення
і пріоритетів розвитку підприємства й
ресурсним потенціалом
ефективності управління
однозначному поділі повноважень і
відповідальності. Управління резуль+
татами діяльністю повинно містити су+
Рівень рентабельності, прибуток, рівень
Досягнення ефективності
купність систематичних процедур і
інвестиційної привабливості
підходів, що використовуються для
оцінювання результатів діяльності
Корегування процесу управління за
Визначення необхідних дій, що
підприємства та зворотного впливу з
результатами досягнення ефективності
корегують процес управління
метою їх покращання. Прийняття
рішень має відповідати загальним ви+
Планування змін щодо підвищення
Планування та визначення умов
могам, що висуваються до будь+яких
ефективності управління ресурсним
розвитку ресурсного потенціалу
управлінських рішень. Вони мають
потенціалом підприємства
бути обгрунтованими, цілеспрямова+
ними, кількісно та якісно визначени+
Реалізація необхідних організаційноВпровадження змін
ми, правомірними, оптимальними,
управлінських змін
своєчасними, комплексними й гнучки+
Рис. 1. Етапи формування системи ефективного
ми. Тільки за умов дотримання цих
управління ресурсним потенціалом
принципів прийняті рішення будуть
підприємства
виконувати керуючу (сприяти досяг+
Джерело: побудовано автором.
ненню поставлених цілей), координу+
тільки основної місії підприємства, але і його цілей, які ючу (узгоджувати окремі дії, рішення, діяльність окре+
виходять з його місії. Вагоме значення у формуванні мих фахівців та підрозділів) та мобілізуючу (активіза+
ефективного управління ресурсним потенціалом ція виконавців) функції.
підприємств освітнього сектора економіки має аналіз
Кінцевим етапом побудови системи ефективного
факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ. Зок+ управління ресурсним потенціалом підприємств є конт+
рема аналіз зовнішнього середовища має на меті ви+ роль. Контроль, як важливий та необхідний етап, пови+
явити потенційні загрози та можливості, з якими під+ нен містити застосування системи спостереження і пе+
приємство може зустрітися в майбутньому. Основними ревірки відповідності використання ресурсів підприєм+
з таких факторів є: економічні, політичні, ринкові, фак+ ства встановленим стандартам та іншим нормативам,
тори технології, конкуренції, міжнародні, соціальні. Ре+ прийнятим планам, програмам і оперативним управлі+
зультатом такого аналізу може стати перелік майбутніх нським рішенням, а також виявлення допущених відхи+
загроз та можливостей з урахуванням їх значення і сту+ лень від прийнятих принципів організації та ведення гос+
пеня впливу на підприємство.
подарства [7].
Оцінювання ефективності використання ресурсів є
Система ефективного управління ресурсним потен+
наступним етапом формування системи ефективного ціалом підприємств дає можливість також визначити, які
управління ресурсним потенціалом. Така оцінка повин+ внутрішні його характеристики послаблюють результа+
на містити певний набір показників та критеріїв для ви+ тивність досягнення ефективності в процесі управління
значення оптимального напряму управління ресурсами ресурсним потенціалом. Ефективність досягається за
підприємства, що дасть можливість з'ясувати, як пра+ рахунок реалізації послідовних дій, які здійснюються
СИСТЕМА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
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Таблиця 3. Рейтинг регіонів України за показником інтегрального економічного потенціалу

Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

Природноресурсний
11
23
2
1
16
20
7
21
6
13
3
8
17
9
12
24
18
22
5
15
19
14
25
10

Виробничий
18
20
2
4
17
23
5
16
1
14
9
12
8
7
3
21
13
24
6
19
22
10
25
15

під час управління. Забезпечення внутрішньої рухли+
вості та гнучкості підприємства є основою ефективного
управління ресурсним потенціалом підприємства та до+
сягнення його загального економічного розвитку. Ос+
новними напрямами формування системи ефективного
управління використанням ресурсного потенціалу є: за+
безпечення раціонального використання земельних,
водних та інших природних ресурсів в освітьно+науко+
вому секторі, а також основних матеріальних засобів;
застосування ресурсозберігаючих технологій; ефектив+
не використання трудових ресурсів; забезпечення ста+
більності формування й ефективності використання
внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів; розвиток
інноваційних процесів і впровадження їх результатів в
освітню сферу. Для розробки й успішного впроваджен+
ня такої системи у життя необхідно досягти високого
рівня інформаційно+аналітичного забезпечення управ+
ління, що є необхідною умовою розвитку освітнього
сектора економіки.
Враховуючи напрямки підвищення ефективності
управління ресурсним потенціалом доцільно врахову+
вати такі позиції: наявність синергетичного ефекту від
використання ресурсів у процесі виробництва; управ+
ління рівнем використання і відтворення ресурсного по+
тенціалу за рахунок моніторингу показників, які мають
важливе значення для розвитку підприємства; розгляд
різних заходів щодо підвищення ефективності функ+
ціонування підприємства; управління показниками ефек+
тивності використання ресурсного потенціалу для ви+
значення неефективного використання окремих видів
ресурсів та вплив на них.
Ефективне функціонування системи управління ресур+
сним потенціалом неможливе без застосування сучасних
механізмів. В управлінні ресурсним потенціалом основну
роль відіграє економічний механізм, який впливає на фор+
мування і функціонування складових організаційного ме+
ханізму. В сукупності дані механізми формують організа+
ційно+економічний механізм. Економічна складова дано+
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Трудовий
21
22
5
10
20
19
3
25
1
17
6
14
8
9
4
16
18
24
2
12
13
11
25
20

Інвестиційний
14
13
2
4
15
12
7
10
1
22
9
5
20
6
11
18
16
25
3
19
21
17
24
23

Експортний
18
7
13
9
17
1
3
14
16
11
6
23
2
19
5
10
4
22
24
14
20
8
21
15

Інтегральний
економічний
82
85
24
28
85
75
25
86
25
77
33
62
55
50
35
89
69
117
40
79
95
60
120
83

го механізму відповідає за фінансове забезпечення про+
цесу виробництва, сприяє розвитку трудових ресурсів і
нарощує інтелектуальний капітал, а також здійснює конт+
роль і оцінку ефективності діяльності підприємства.
В умовах ринку кожне підприємство, являючись еко+
номічно самостійним товаровиробником, може викори+
стовувати будь+які оцінки ефективності розвитку вироб+
ництва у межах встановлених державою податкових
відрахувань і соціальних обмежень. Ринкова стихія дуже
складна, і перехід до ринку обумовлює важливість роз+
робки єдиних підходів до виміру витрат і результатів для
відбору та реалізації дійсно ефективних рішень на всіх
рівнях управління підприємством.
Діагностика ресурсного потенціалу підприємства є
необхідною складовою та передумовою формування
стратегії його розвитку. Діагностика ресурсного потен+
ціалу підприємства, його елементів і, відповідно, напов+
нення, змісту, його ефективності дають суб'єктам рин+
ку змогу визначити конкурентні переваги, утримати
освоєний сегмент ринку, розширити позиції на ньому й
завоювати новий.
Визначення ефективності діяльності починається з
встановлення критеріїв ефективності, тобто головної
ознаки оцінки ефективності, яка розкриває його суть.
Значення критерію ефективності виробництва випливає
з необхідності максимізації отриманих результатів чи
мінімізації витрат виходячи з поставлених цілей розвит+
ку підприємства. Такими цілями можуть бути забезпе+
чення виживання, досягнення стійкого зростання, струк+
турна перебудова, соціальна стратегія тощо.
Діагностика ресурсного потенціалу залежить від
визначення критерію і формування відповідної йому си+
стеми показників. Критерій повинен характеризувати
сутність ефективності як економічної категорії і бути
спільним для всіх ланок суспільного виробництва. Кри+
терій не задовольняє потреб кількісної визначеності і
тому не може бути позначеним кількісно. Він є узагаль+
неним формуванням кінцевої мети.
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Таким чином, результати дослідження полягають в
тому, що для ефективного функціонування та зміцнен+
ня конкурентних позицій, підприємства потребують
впровадження організаційно+економічного механізму
управління ресурсним потенціалом, а також пошуку на+
прямів покращення використання окремих елементів
загальної структури ресурсного потенціалу.
Без наявної оцінки кожного з підприємств регіо+
ну визначити сукупній потенціал області не вияв+
ляється можливим. Представимо визначення потен+
ціалу Запорізької області в розрізі потенціалу інших
регіонів країни. Одним із основних методів, що був
використаний для виявлення особливостей економ+
ічного потенціалу регіонів України є математично+
статистичний метод. Він полягає в математичних роз+
рахунках таких показників, як природно+ресурсний,
виробничий, трудовий, інвестиційний та експортний
потенціали. На цій основі розраховано загальний
інтегральний показник економічного потенціалу ре+
гіонів України. Отже, для визначення складу і струк+
тури потенціалу регіону було застосовано комплек+
сний аналіз його економічної складової, що дозво+
лило врахувати більшість умов і чинників, що впли+
вають на формування і ефективне використання по+
тенціалу регіону.
Визначення частки факторів, що впливають на еко+
номічний потенціал регіонів здійснено на основі рейтин+
гового ранжування. За кожним із отриманих показників
було здійснене ранжування регіонів України у порядку
зменшення ваги їх рангу. На основі цих результатів роз+
раховано інтегральний показник (значення рангів кож+
ного регіону) та проведено групування регіонів України
(табл. 3).
За результатами ранжування було виділено 5 груп
регіонів. При цьому такі області мають:
1) високий потенціал — Дніпропетровська (25), Киї+
вська (25), Запорізька (25), Донецька (28) області;
2) потенціал вище середнього — Луганська (33),
Полтавська (35), Харківська (40), Одеська (50) та Ми+
колаївська (52) області;
3) середній потенціал — Черкаська (60), Львівська
(62), Сумська (69), Закарпатська (75), Кіровоградська
(77) та Херсонська (79) області;
4) потенціал нижче середнього — Вінницька (82),
Чернігівська (83), Волинська (85), Житомирська (85),
Івано+Франківська (86), Рівненська (89) та Хмельниць+
ка (95) області;
5) низький потенціал — Тернопільська (117) та Чер+
нівецька (120) області.
Умовно першу групу з високим економічним потен+
ціалом (без врахування Київської області) можна назва+
ти "металургійною групою", оскільки тут сформований
потужний комплекс виробництва чорної металургії Ук+
раїни. Він охоплює Донецьку, Дніпропетровську, Запо+
різьку області, оскільки основні потужності металург+
ійних підприємств розташовані біля основних родовищ
сировини (залізної руди, коксівного вугілля). Крім ме+
талургійних заводів, до них відносяться машинобудівні
підприємства, які виробляють устаткування для мета+
лургійних заводів, шахт тощо. Полтавська та Луганська
області потрапили до ІІ групи з економічним потенціа+
лом вище середнього, але мають також сформований

сталий виробничий комплекс, як і регіони І групи. Київсь+
ка область (з урахуванням м. Києва) має також най+
вищий рівень конкурентоспроможності економіки з
високим показниками соціально+економічного розвит+
ку та ефективності використання наявного економічно+
го потенціалу.
Група з середнім економічним потенціалом — це
регіони, що характеризуються високими конкурентни+
ми позиціями, розвинутою інфраструктурою, значними
перспективами соціально+економічного розвитку (Хар+
ківська, Одеська, Миколаївська області та АР Крим).
Серед усіх регіонів України 52 % мають середній рівень
економічного розвитку. Тому саме ці 13 регіонів мають
стати зонами випереджаючого економічного зростан+
ня, а також центрами стратегічного планування на дов+
гостроковий період соціально+економічного розвитку.
Аналіз регіональних аспектів економічного потен+
ціалу України дає підстави виділити в Україні проблемні
регіони (відсталі, депресивні). Тому для формування
ефективної регіональної політики важливим є аналіз
економіки регіонів, виявлення проблем та перспектив
їх вирішення для покращення соціально+економічного
розвитку регіонів держави та України в цілому. Отже,
визначення економічного потенціалу на сьогодні має
зростати зростає у зв'язку з формуванням ринкового
механізму розвитку економіки України, що комплекс+
но відображує дієву продуктивну можливість виробни+
чо+економічної системи реалізувати соціально+еко+
номічні цілі суспільства та здатність цієї системи вироб+
ляти економічні блага.
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INNOVATION IN THE ASSESSMENT OF THE ORDERING ASPECT IN ORGANIZATIONAL
ENTERPRISE CULTURE

У статті розглянуто економічну сутність організаційної культури на підприємстві, яка має чо
тири ключових аспектівпроявів: організаційна культура як культура організації, як культура
упорядкування, як культура дій з упорядкування та як характеристика рівня упорядкованості
відносин ієрархії. Наведено основні показники рівня організаційної культури підприємства за
їх складовими (професійною, інтелектуальною, інформаційною, соціальною, нормативнопра
вовою, технікотехнологічною, комунікативною). Детально проаналізовано методичний підхід
розрахунку організаційної культури на основі застосування бінарної логіки, запропоновано
формули для розрахунку рівня організаційної культури на підприємстві.
The article deals with the economic essence of organizational culture at the enterprise, which has
four key aspectsmanifestations: organizational culture as the culture of the organization, as the
culture of the arrangement, as the culture of organizing, and as a characteristics of the level of the
ordering relationship hierarchy. Are given the basic indicators of the level of organizational culture
of the enterprise according to their components (professional, intellectual, informational, social,
normativelegal, technical and technological, communicative). Analyzed methodological approach
for calculating the organizational culture based on the application of binary logic, proposed the
formulae for the calculation of the level of the organizational culture at the company.

Ключові слова: організаційна культура, культура дій, упорядкувальна культура, складові культури.
Key words: organizational culture, culture of actions, ordering culture, components of culture.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нині функціонування підприємств значний вплив
на результати їх діяльності здійснюють способи ви+
користання виробничих потужностей, технологій,
персоналу, фінансових та інтелектуальних ресурсів.
Проте варто зазначити, що до найбільш значущих
факторів належить організаційна культура, що вис+

68

тупає як система, що включає упорядкувальні норми,
правила та цінності поведінки, які визначають взає+
модію і узгодженність членів колективу, управлінсь+
ких ланок, структурних підрозділів, створення нових
інноваційних продуктів (розробок), виготовлення
продукції, надання послуг, забезпечення власної
діяльності, відносин соціальної відповідальності,
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фінансово+економічних відносин і ключових факторів
розвитку підприємства.
На промислових підприємствах немає належного
обгрунтування питання взаємозв'язку стану організа+
ційної культури та рівня ефективності підприємства,
відсутня чітка методологія формування культури орга+
нізацій, корпоративної культури та саме організаційної
культури підприємства.
Проблема побудови організаційної культури як фун+
даменту для підвищення ефективності діяльності
підприємства є надзвичайно актуальною.
Для кожного підприємства дуже важливим факто+
ром є забезпечення ефективної діяльності підприємства.
Це стосується не лише отримання максимального при+
бутку, але й подальшого стратегічного розвитку, еко+
номії часу, ефективного використання ресурсів і т.д. При
цьому повинні враховуватись не лише фінансові, інте+
лектуальні, та матеріальні ресурси підприємства, а й
організаційна культура підприємства та її рівень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Результати останніх досліджень вітчизняних та за+
рубіжних вчених, які започаткували вивчення організа+
ційної культури як важливого чинника ефективної діяль+
ності підприємства, як+от: У. Оучі, Г. Хофстед, В. Куко+
ба, О. Харчишина та ін. У своїх дослідженнях ці науковці
концентрують свою увагу на системному характері
організаційної культури, досліджують можливості впли+
ву на ефективність менеджменту за допомогою органі+
заційної культури, розглядаючи її у контексті культури
в організації, що упорядкована певним чином у групі
індивідуумів. Деякі зарубіжні вчені як+от: X. Шварц, C.
Девіс, А. Кромбі, досліджували культурні аспекти по+
в'язуючи ефективність діяльності підприємств саме з
силою культури в середині підприємства. Іншим аспек+
том дослідження культури, а саме культури в корпора+
ціях або корпоративної культури, займались К. Шольц,
В. Співак, Р. Кричевський. Кожен автор при цьому вид+
іляє свій набір елементів культури, якими повинні воло+
діти успішні та ефективні підприємства. Організаційну
культуру за складовими у всіх контекстах ніхто не роз+
глядав.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є представлення для всебічного нау+
кового обговорення результатів дослідження і розроб+
ки складових організаційної культури у всіх контекстах
та визначення їх впливу на ефективність підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Сучасний стан соціально+економічних відносин, а
також постійні загрози утворення економічних криз
утворюють потребу у адекватному інструментарії забез+
печення функціонування учасників продуцентних та роз+
подільчих відносин. Такі інструменти поряд з техніко+
технологічними, фінансовими або трудовими аспекта+
ми повинні створювати умови для формування позитив+
них норм поведінки, цінностей, міжособових комуні+
кацій, які є складовими організаційної культури суб'єктів
продуцентно+розподільчих відносин. Також цей інстру+

ментарій повинен охоплювати системний, упорядкуваль+
ний, дієвий та атрибутивний контекст взаємодії індиві+
дуумів в організації. Саме тому важливим у визначенні
параметрів діяльності організації+підприємства стає
формування системи оцінювання організаційної куль+
тури з її показниками, методами розрахунків, економі+
ко+математичними моделями і способами інтерпретації
результатів моделювання або поточного оцінювання.
Будь+яка система оцінювання грунтується на сукуп+
ності оціночних показників, які в свою чергу віддзерка+
люють ключові ознаки явища яке розглядається. В на+
шому випадку — це організаційна культура, яка має
чотири, а то і п'ять ключових аспектів+проявів: органі+
заційна культура як культура організації, як культура
упорядкування, як культура дій з упорядкування і ха+
рактеристика рівня упорядкованості відносин ієрархії.
Ключовими проявами організаційної культури як
організації+системи є сукупність цінностей, норм, моде+
лей поведінки групи індивідуумів. Організаційна куль+
тура як упорядкувальна ознака об'єднує характеристи+
ки організації — системи, що вказують на стан раціо+
нальності взаємодії між складовими всієї системи.
Культура дій з упорядкованих відносин та ієрархій,
яка встановлює ціннісні пріоритети та шляхи їх досяг+
нення для задоволення потреб індивідуума та підприє+
мства в цілому.
Як характеристика упорядкованості розглядає нор+
ми упорядкованості, правила поведінки, цінності, ство+
рення нових продуктів та послуг, виготовлення про+
дукції, логістичного та інфраструктурного забезпечен+
ня власної діяльності, відносин соціальної відповідаль+
ності та фінансово+економічних відносин.
Оскільки кожний аспект організаційної культури має
притаманний лише йому набір параметрів потреба у
формуванні специфічних груп оціночних показників, які
виходять з особливостей прояву ознак кожної групи,
тобто сама культура, упорядкувальна, дійова, атрибу+
тивна і організація мають свої характеристики. У першу
чергу необхідно утворити множину показників, яка б
характеризувала саму культуру за цими чотирма харак+
теристиками (ознаками). Виходячи з того, що упоряд+
кувальний аспект культури функціонування підприєм+
ства має дійову основу та багато об'єктів впливу, мно+
жину параметрів, за якими слід оцінювати раціональ+
ність упорядкувальних дій, слід диференціювати за та+
кими складовими: професійною, комунікативною, со+
ціальною, інтелектуальною, техніко+технологічною,
інформаційною, упорядкувально+розпорядчою.
Професійну складову можуть характеризувати:
рівень освіти (базова середня, повна середня, базова
вища, повна вища, фахівець вищої кваліфікації), досвід
роботи за профілем чи спеціальністю понад 3 роки,
відповідність освіти займаній посаді, система підви+
щення кваліфікації, здатність до організації та плану+
вання роботи, рівень підготовки у визначеній функці+
ональній сфері, вміння застосовувати знання та навич+
ки у визначеній функціональній сфері на практиці. Ко+
мунікативну: рівень взаємодії з іншими працівниками,
який дозволяє індивідууму в межах своїх професіо+
нальних здібностей успішно функціонувати в колек+
тиві, а також наявність життєвого досвіду, ерудиції,
наукових знань, здатності до перемов, розуміння
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Джерело: розроблено автором.

Рис. 1. Основні показники оцінювання рівня організаційної культури підприємства за складовими

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Інвестиції: практика та досвід № 10/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Бінарне оцінювання організаційної культури
на підприємстві

равління персоналом. Техніко+технологіч+
на складова, відображає здатність опера+
тивно реагувати на науково+технічний про+
Складові та їх показники
Бінарне значення
грес, шляхом переорієнтування виробничих
1. Професійна складова
1.1. Рівень освіти (базова середня, повна середня, базова вища,
потужностей, характеризуючи матеріально+
повна вища, фахівець вищої кваліфікації)
технічний і технологічний стан підприєм+
1.2. Досвід роботи за профілем чи спеціальністю понад 3 роки
ства, включає: проектно+орієнтоване управ+
1.3. Відповідність освіти займаній посаді
ління, програмно+орієнтоване управління,
1.4. Підвищення кваліфікації останні 3 роки
1.5. Здатність до організації та планування роботи
контроль і звітність за процесами та продук+
1.6. Наявність підготовки у визначеній функціональній сфері
тивність. Інформаційна розглядає навички
1.7. Вміння застосовувати знання та навички у визначеній
управління інформацією, ступінь повноти,
функціональній сфері на практиці
точності і суперечливості інформації, не+
2. Інтелектуальна складова
2.1. Здатність до аналітичного мислення
обхідної для прийняття ефективних інно+
2.2. Здатність до використання комплексного підходу
ваційних рішень, здатність створювати
2.3. Здатність до навчання
інструкції, стандарти, аналізувати, впровад+
2.4. Здатність створювати нові ідеї
жувати та використовувати сучасні інфор+
2.5. Упевненість в своїх діях
маційні системи. Нормативно+правова
2.6. Творчий підхід
містить опис вміння швидко приймати
3. Інформаційна складова
3.1. Навички управління інформацією
рішення, здатність працювати та приймати
3.2. Здатність розробляти інструкції, стандарти
рішення самостійно, здатність оцінити от+
3.3. Використання сучасних інформаційних систем
римані результати та виявити причинно+на+
3.4. Здатність обробки отриманої інформації
слідкові зв'язки, здатність до самоконтро+
3.5. Орієнтованість на результат
лю, постійна організація (рис. 1).
3.6. Відкритість до нових знань
На сьогоднішній день не існує усталених
4. Соціальна складова
4.1. Знання етики ділового спілкування
методик оцінювання стану або рівня органі+
4.2. Вміння запобігати та вирішувати конфлікти
заційної культури будь+якого суб'єкта сусп+
4.3. Вміння швидко та правильно передавати інформацію
ільних відносин. Тому пропонується визна+
4.4. Лідерство
чати стан упорядкованості на підприємствах
4.5. Здатність спілкуватися з фахівцями з інших сфер
за методикою, яка грунтується на принципах
4.6. Умотивованість до кар’єрного зростання
бінарної логіки, згідно якої наявність або
5. Нормативно-правова складова
5.1. Вміння швидко приймати рішення
відсутність певної ознаки явища математич+
5.2. Здатність працювати та приймати рішення самостійно
но формалізується значеннями: "0" — за
5.3. Здатність відстеження змін у законодавчій і нормативній базі
відсутності ознаки та "1" за її наявності.
5.4. Здатність оцінити отримані результати та виявити причинноОсобливим серед оціночних показників,
наслідкові зв’язки
що стосуються упорядкувального аспекту
5.5. Здатність до самоконтролю
5.6. Постійна самоорганізація
організаційної культури, є комплементарний
6. Техніко-технологічна складова
показник "Рівень освіти", який має значен+
6.1. Застосування високопродуктивних процесів (для машин і
ня від "0" до "5" і утворюється шляхом по+
механізмів, для робітників, для управлінців)
глинання бінарних значень різних ступенів
6.2. Застосування спеціальних процедур управління (проектноорієнтованих, програмно-орієнтованих, портфельних, цільових)
освіти (кожний по 1 за наявності ознаки).
6.3. Наявність системи контролю і звітності з виконання
Так, якщо респондент має повну вищу осві+
технологічних процесів
ту, то він для цього отримав повну середню
6.4. Наявність задокументованих інформаційних даних про хід
(значення "1"), перед цим він отримав базо+
виконання виробничих процесів та управлінських процедур
6.5. Успішність управління процесами
ву вищу освіту (значення "1"), а її він зміг
7. Комунікативна складова
отримати на основі повної середньої освіти
7.1. Здатність до перемов
(значення "1"), яка стала можливою після
7.2. Здатність локалізовувати конфлікти
отримання базової середньої освіти (значен+
7.3. Погодження
ня "1"). Таким чином, комплементація пози+
7.4. Надійність
тивних значень для респондента з повною
7.5. Розуміння і дотримання цінностей фірми
7.6. Комунікабельність
вищою освітою дає узагальнене значення
7.7. Здатність до управління персоналом
"4".
Для цілей оцінювання поточного ста+
цінностей компанії, комунікабельності. Соціальну мо+ ну організаційної культури на підприємстві у розрізі
жуть характеризувати: знання етики ділового спілку+ окремих робочих місць або працівників формують+
вання, вміння запобігати та вирішувати конфлікти, ся аналітичні таблиці, куди вносяться відповідні зна+
вміння швидко та правильно передавати інформацію, чення бінарних формалізацій за окремими показни+
здатність спілкуватися з фахівцями з інших сфер, ками (її форму наведено у табл.1). Отримані резуль+
участь і мотивація, лідерські якості. Інтелектуальна тати за кожним показником підсумовуються і по+
складова визначає можливості генерації та сприйнят+ рівнюються з еталонними узагальненими значення+
тя ідей і задумів новацій та описує: здатність до аналі+ ми.
тичного мислення, здатність до навчання, здатність
Аналітичне оцінювання стану упорядкованості
створювати нові ідеї, творчий підхід, здатність до уп+ відносин доцільно проводити починаючи з первинної
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ланки підприємства. Для кожного працівника і його ро+
бочого місця складається аналітична таблиця (див. табл.
1). З даних таблиць, що складено для окремих робочих
місць, формуються зведені таблиці для структурних
підрозділів і підприємства в цілому.
У математичному вигляді процес оцінювання стану
культури упорядкованості відносин на підприємстві
можна розрахувати наступним чином:

3. Кукоба В.П. Упорядкувальний аспект організа+
ційної культури підприємства: сутність, складові, основні
атрибути / В.П. Кукоба // Стратегія економічного роз+
витку України: зб. наук. пр. / М+во освіти і науки Украї+
ни, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун+т ім. Вадима Гетьмана".
— К.: КНЕУ, 2016. — № 39. — С. 20—30.
4. Спивак В.А. Корпоративная культура / В.А. Спи+
вак — СПб.: Питер, 2001. — 352 с.
n
5. Харчишина О.В. Формування організаційної куль+
(1),
COD = ∑
CODL
тури в системі менеджменту підприємств харчової про+
i =1
мисловості: монографія / О.В. Харчишина — Житомир:
де COD — рівень організаційної культури;
де CODL — сума всіх показників організаційної Вид+во Житомирського державного університету
ім. І Франка, 2011. — 289 с.
культури за складовими;
6. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидер+
+ ∑ COM + ∑ SOC +
CODL = ∑
PRF
ство
/ Є.Х. Шейн; пер. с англ. под ред. В.А. Спивака. —
a =1
b =1
c =1
СПб.: Питер, 2002. — 336 с.
m
n
+ ∑ INT + ∑TECH + ∑ INF + ∑ LWI
7. Hofstede G. Cultures and Organizations: Software
(2),
d =1
e =1
f =1
g =1
of the Mind / G. Hofstede. — New York: McGraw+Hill,
де PRF — показники за професійною складовою; 1996. — 279 p.
COM — показники за комунікативною складовою;
8. Michon C. La dynamisation sociale / C. Michon,
SOC — показники за соціальною складовою;
P. Stern. — Paris: Ed. d'organisation, 1985. — 115 р.
INT — показники за інтелектуальною складовою;
9. Ouchi, W. G. Theory Z: How American Business Can
TECH — показники за техніко+технологічною скла+ Meet the Japanese Challenge / William G. Ouchi. — New
довою;
York: Avon Books, 1981. — 255 p.
INF — показники за інформаційною складовою;
10. Schawrtz H. Matching Corporate Culture and Busi+
LWI — показники за нормативно — правовою скла+ ness Strategy / H. Schwartz, S. Davis // Organizational
довою.
dynamics. — 1981. — Summer. — P. 30—48.
Вищенаведений методичний підхід дозволяє більш
комплексно оцінити всі аспекти культури в організації+
References:
підприємстві, надати об'єктивну інформацію про стан
1. Zakharchyn, H.M. (2009), Mekhanizm formuvannia
упорядкованості на підприємстві. Цей підхід може бути orhanizatsiinoi kultury mashynobudivnoho pidpryiemstva
застосований будь+яким підприємством різної органі+ [The mechanism of organizational culture engineering
заційної+правової власності, організаційної форми та company], NU Lvivska politekhnika, Lviv, Ukraine.
напрямів діяльності.
2. Kalinichenko, T.I. (2010), "Theoretical approaches
to the interpretation of organizational culture", Derzhava
ВИСНОВКИ
ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 3,
Узагальнюючи викладене, можна зробити висно+ pp. 62—67.
вок, що орга ніза ційна к ультура ха ра ктериз ує
3. Kukoba, V.P. (2016), "The ordering aspect of orga+
внутрішній стан підприємства на основі загальних для nizational culture of the enterprise: essence, components,
нього цінностей, правил, норм. Організаційна куль+ basic attributes", Stratehiia ekonomichnoho rozvytku
тура має чотири ключових аспекти+прояви, як+от: як Ukrainy: zb. nauk. pr., vol. 39, pp. 20—30.
культура дій з упорядкування і характеристика рівня
4. Spivak, V.A. (2001), Korporativnaya kultura [Cor+
упорядкованості відносин ієрархії, організаційна porate culture], Piter, St. Petersburg, Russia.
культура як культура організації та як культура упо+
5. Kharchyshyna, O.V. (2011), Formuvannia orha+
рядкування. Вона описує специфічну для підприєм+ nizatsiinoi kultury v systemi menedzhmentu pidpryiemstv
ства систему зв'язків, дій, відносин і взаємодій між kharchovoi promyslovosti [Formation organizational
працівниками та компанією в цілому. Отже, організа+ culture in the system of management of the food industry],
ційна культура має велике значення для підприємства, ZhDU im. I. Franka, Zhytomyr, Ukraine.
подальші дослідження дозволять сформувати нові
6. Shein, E.Kh. (2002), Orhanyzatsyonnaia kultura y
методичні підходи для підвищення ефективності lyderstvo [Organizational culture and leadership], Piter,
діяльності підприємства.
St. Petersburg, Russia.
7. Hofstede, G. (1996), Cultures and Organizations:
Література:
Software of the Mind, McGraw+Hill, New York, USA.
1. Захарчин Г.М. Механізм формування організа+
8. Michon, C. and Stern, P. (1985), La dynamisation
ційної культури машинобудівного підприємства: моно+ sociale, Ed. d'organisation, Paris, France.
графія / Г. М. Захарчин. — Львів: Видавництво Націо+
9. Ouchi, W.G. (1981), Theory Z: How American
нального університету "Львівська політехніка", 2009. — Business Can Meet the Japanese Challenge, Avon Books,
276 с.
New York, USA.
2. Калініченко Т.І. Теоретичні підходи до тлумачен+
10. Schwartz, H. and Davis, S.M. (1981), "Matching
ня організаційної культури / Т.І. Калініченко // Дер+ Corporate Culture and Business Strategy", Organizational
жава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Dynamics, vol. 10, pp. 30—48.
— 2010. — № 3. — С. 62—67.
Стаття надійшла до редакції 04.05.2018 р.

72

Інвестиції: практика та досвід № 10/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 502:330

І. А. Чіков,
магістрант кафедри економічної кібернетики,
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ
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INCREASING THE COMPETITIVENESS OF AGRARIAN ENTERPRISES ON THE BASIS
OF RESOURCE CONSERVATION

Досліджено сутність та уточнено з позицій системного підходу визначення поняття інформа
ційного забезпечення автоматизованих інформаційних систем обліку. Визначено структуру та
завдання інформаційного забезпечення підсистеми обліку оплати праці. На основі проведено
го дослідження виділено основні функції інформаційного забезпечення підсистеми обліку опла
ти праці. Сформовано вимоги до інформаційного забезпечення підсистеми обліку оплати праці
автоматизованої інформаційної системи обліку з урахуванням інформаційних потреб зовнішніх
і внутрішніх користувачів. Підкреслено, що формування ефективного інформаційного забез
печення підсистеми обліку праці та її оплати передбачає використання сучасних інформацій
них технологій.
Розроблено концептуальну модель інформаційного забезпечення підсистеми обліку оплати
праці у комп'ютерній системі обліку.
Запропоновано уточнену методику формування інформаційного забезпечення підсистеми
обліку оплати праці аграрних підприємств у комп'ютерному середовищі відповідно до рівнів
управління, яка відображає його завдання, функції, складові і порядок формування інформа
ційної бази, що уможливлює точність, повноту і правильність відповідних управлінських рішень,
чіткість постановки завдань виконавцям, дієвість контролю і досягнення ефективності госпо
дарської діяльності підприємства.
The essence and clarity from the point of view of the system approach to the definition of information
provision of automated information systems of accounting are considered. The structure and tasks
of the information support of the payroll accounting subsystem are determined. Based on the
research, the main functions of information support of the payroll subsystem were identified.
Requirements for information support of the subsystem of the payroll accounting system of the
automated information system of accounting are formed taking into account the information needs
of external and internal users. It was emphasized that the formation of effective information support
for the subsystem of accounting and remuneration foresees the use of modern information
technology.
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The conceptual model of information support of the payroll accounting subsystem in the computer
accounting system is developed.
This method of formation of information support of the subsystem of labor remuneration of agrarian
enterprises in the computer environment in accordance with the levels of management, reflecting
its tasks, functions, components and the order of formation of the information base that allows the
accuracy, completeness and correctness of the corresponding management decisions, clarity of
the statement of the tasks of the performers, efficiency control and achievement of the efficiency of
the economic activity of the enterprise.

Ключові слова: інформаційне забезпечення, автоматизована інформаційна система обліку, автома#
тизація обліку, підсистема обліку оплати праці, інформаційні системи і технології, модель.
Key words: competitiveness, competitiveness management, resource saving, resources, resource management,
resource potential of the agrarian enterprise, model.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Ускладнення ринкової кон'юнктури і загострення
конкуренції зумовлюють необхідність управління ресур+
сами підприємств. Конкурентоспроможність аграрних
підприємств визначається внутрішніми і зовнішніми чин+
никами. До зовнішніх факторів конкурентоспромож+
ності відносяться конкурентна політика держави; полі+
тика формування платоспроможного попиту в країні;
державна політика в галузі інвестування, оподаткуван+
ня, кредитування, фінансування, спрямована на знижен+
ня собівартості продукції товаровиробників тощо. Істот+
ними внутрішніми факторами є фінансова стійкість
підприємства; його активна маркетингова діяльність;
раціональна організація та ефективне управління вироб+
ництвом з акцентом на ресурсозбереження та викорис+
тання інновацій.
У сучасних умовах господарювання сільськогоспо+
дарських підприємств вирішення проблеми обмеженості
ресурсів потребує дослідження та регулярного аналізу
ресурсного потенціалу підприємства. Ефективність та
раціональність його використання визначає успіх роз+
витку підприємства в майбутньому та дозволяє не тільки
утримати та закріпити позиції в конкурентному середо+
вищі, а й забезпечити вихід на нові перспективні ринки.
Ефективне використання ресурсного потенціалу аграр+
них підприємств є запорукою та ключовим фактором
розвитку економіки сільського господарства [1].

Метою статті є дослідження ресурсозбереження в
системі управління конкурентоспроможністю аграрних
підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням вивчення конкурентоспроможності при+
свячено праці Л.В. Балабанової, М.М. Галелюк, М.Й. Ма+
ліка, О.І. Нужної, В. Месель+Веселяка, О. Нісходовсь+
кої, М. Портера, А. Сміта. Теоретичні й практичні аспек+
ти управління ресурсозбереженням досліджували Во+
ляк Л.Р. [8], Гончарук І.В. [1], Єршова О.О. [3], Мі+
севич М.А. [6], Рибалко Л.П. [2], Сотник І.М. [4], Фатху+
дінов Р.А. [9].
Проте комплексні дослідження ресурсозбережен+
ня як передумови зростання конкурентоспроможності
аграрних підприємств висвітлені недостатньо.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні ресурсозбереження є визначальними фак+
торами підвищення конкурентоспроможності аграрних
підприємств.
Власне дефініцію поняття "ресурсозбереження"
було введене до наукової лексики в середині 80+х років.
Рибалко Л.П. [2] виділяє два підходи до трактування
терміна "ресурсозбереження":
Перший підхід під ресурсозбереженням передбачає
будь+яку діяльність, спрямовану на охорону навколиш+
нього середовища. Передбачає орієнтацію на "консер+
вування" природних ресурсів.
За другим підходом ресурсозбереження передба+
чає раціональне використання усіх без винятку ресурсів
(не лише природних).
Перший підхід визначає ресурсозбереження на ос+
нові концепції охорони природних ресурсів. Приєднує+
мося до науковців [2; 3], що пропонують застосовувати
другий підхід, адже він комплексно визначає сутність
ресурсозбереження.
Сотник І.М. пропонує під ресурсозбереженням ро+
зуміти наукову, виробничу, організаційну, комерційну,
інформаційну та іншу діяльність, спрямовану на забез+
печення мінімальної витрати речовини й енергії на всіх
стадіях життєвого циклу в розрахунку на одиницю кінце+
вого продукту, виходячи з існуючого рівня розвитку тех+
ніки і технології і з найменшим впливом на людину і при+
родні системи [4].
Набатова Ю.О. визначає ресурсозбереженням як
прогресивний напрям використання ресурсного потен+
ціалу підприємства, безперервний процес економії на
всіх етапах виробничо+господарської діяльності, який
забезпечить зменшення витрат виробництва, зростан+
ня виробництва продукції, зменшення собівартості при
тій самій кількості використання ресурсів, сировини та
палива. Також слід зазначити, що ресурсозбереження —
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Рис. 1. Динаміка рівня рентабельності виробництва продукції рослинництва
в аграрних підприємствах у 2011—2016 рр.
Джерело: складено та розраховано автором на підставі даних Державної служби статистики України [7].

це наукова, комерційна, організаційна та інформаційна
діяльність, яка спрямована на раціональне та комплек+
сне використання всіх видів ресурсів підприємства з
врахуванням існуючого стану НТП та стану навколиш+
нього природного середовища [5].
Проблему формування ефективної системи управ+
ління ресурсним забезпеченням високотоварного
сільського господарства необхідно розглядати в без+
посередньому зв'язку з наявним рівнем розвитку ма+
теріально+технічної бази, політикою ресурсозбере+
ження і оптимізації використання ресурсного потенці+
алу.
Питання ресурсозбереження охоплюють техніку,
технологію, і організацію виробництва, пов'язані з
формуванням нового типу господарського мислення,
яке базується на ефективному використанні підприє+
мницьких й інтелектуальних ресурсів. Необхідні по+
шуки і адаптація якісно нових методичних підходів до
дослідження системи ресурсного забезпечення, виз+
начення ефективності її функціонування і, у першу
чергу, з точки зору ресурсозбереження. Необхідний
системний підхід у дослідженнях і оцінці ресурсного
потенціалу й визначення критеріїв ефективності його
використання. Вирішення цієї проблеми значно зале+
жить від керівництва, рівня планування і управління
високотоварними сільськогосподарськими підприєм+
ствами [6].
Ступінь використання ресурсів аграрними підприє+
мствами характеризується сукупністю показників, що
характеризують виробництво продукції на одиницю ви+
трат ресурсів, витрати на одиницю реалізованої про+
дукції, прибуток на одиницю загальних витрат, рента+
бельність реалізованої продукції тощо.
Передумовою розвитку економіки аграрної галузі
є конкурентоспроможність і ефективність сільськогос+
подарських підприємств.
На рисунках 1 і 2 представлено динаміку рівня рен+
табельності сільськогосподарської продукції.

Динаміка рівня рентабельності виробництва про+
дукції рослинництва в аграрних підприємствах,
свідчить що виробництво основних видів продукції рос+
линництва є рентабельним, але має нестабільну тен+
денцію. Так, найвищий рівень рентабельності за основ+
ними видами продукції рослинництва спостерігався у
2015 р., найнижчий у 2012—2013 рр. У 2016 р. рівень
рентабельності рослинницької продукції знизився по+
рівняно з 2015 р., але залишався на досить високому
рівні (за винятком картоплі, виробництво якої було не+
рентабельним).
Виробництво продукції тваринництва аграрними
підприємствами є нерентабельним. Лише виробництво
молока та яєць є рентабельною галуззю тваринництва.
Виробництво яєць у 2011—2015 рр. було високорен+
табельним (від 38,8 % до 60,9 %) та характеризувало+
ся позитивною тенденцією, але у 2016 р. відбулося різке
падіння рівня рентабельності до 0,5 %. Таке зниження
прибутковості є наслідком зниження цін на яйця у 2016 р.
при зростанні витрат, в тому числі на основні види ре+
сурсів.
Забезпечення конкурентоспроможності виробниц+
тва сільськогосподарської продукції надалі залежати+
ме від цінової кон'юнктури та стримування зростання
собівартості продукції, зокрема витрат на виробничі
ресурси.
Проблема українських підприємств, а особливо
підприємств АПК у тому, що сьогодні більшість з них
функціонує за принципом витратного, а не ресурсоз+
берігаючого методу. Ще з тих пір, коли абсолютно всі
ресурси були державною власністю і по суті їх можна
було витрачати за вказівкою адміністративно+коман+
дної верхівки влади в необмеженій кількості, не піклу+
ючись про раціональність, багато сучасних управлінців
дотепер не може відійти від такої політики викорис+
тання ресурсів.
Інша проблема полягає в тому, що чомусь у бага+
тьох українських підприємців трактування ресурсів до+
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Рис. 2. Динаміка рівня рентабельності виробництва продукції тваринництва в аграрних
підприємствах у 2011—2016 рр.
Джерело: складено та розраховано автором на підставі даних Державної служби статистики України [7].

волі обмежено і асоціюється зазвичай з грошовими
коштами. Лише кошти, лише фінанси — і більш нічого.
В якості панацеї від усіх бід говорять про бюджетуван+
ня в різних іпостасях і максимум — про контролінг. При
цьому забувають про те, що фінанси — це тільки один
з ресурсів, яким потрібно управляти на підприємстві, а
фінансові показники діяльності лише відображають
стан підприємства, рівень керованості ресурсами і їх
поліпшення однієї постановкою фінансового обліку не
досягнеш.
Ресурси підприємства — це вся сукупність ціннос+
тей, якими оперує підприємство: люди, машини, матер+
іали, інструменти, і звичайно гроші. Більшість українсь+
ких фірм скаржаться на брак оборотних коштів, і серед
них чимало таких, хто навіть не знає, що у них лежить
на складах і чи знадобиться їм це, забуваючи, що неза+
вершене виробництво і матеріали на складі — це кош+
ти, вилучені з обігу і заморожені, це неможливість оно+
вити обладнання, купити життєво необхідні комплекту+
ючі і заплатити вчасно зарплату робітникам і податки.
Це той прибуток, про який не знаєш, але який можна
отримати.
Таким чином, ресурсозбереження це метод управ+
ління підприємством, заснований на впровадженні ре+
сурсозберігаючих технологій, прийнятті ефективних
управлінських рішень стосовно ресурсозбереження, а
також постійному вдосконаленні знань і професійних
навичок відповідних управлінців [3].
На відміну від традиційних технологій, використан+
ня в сільськогосподарському виробництві ресурсо+ та
енергозберігаючих технологій забезпечує економію
виробничих витрат у середньому в п'ять разів, у тому
числі витрати на добрива — на 30—40%, паливно+мас+
тильні матеріали — на 60—70%, придбання сільсько+
господарської техніки — на 80—90% [8].
Фатхуднінов Р.А. виділяє наступні основні завдан+
ня ресурсного забезпечення розробки і реалізації стра+

76

тегії підвищення конкурентоспроможності підприєм+
ства:
— забезпечення високого наукового рівня робіт і
процесів з ресурсозбереження;
— ретельне обгрунтування напрямів витрачання ре+
сурсів і ресурсоспоживаючих об'єктів як усередині си+
стеми (у підприємстві), так і в зовнішньому середовищі,
за рахунок інноваційних проектів;
— застосування науково обгрунтованих методів
прогнозування, оптимізації, економічного обгрунтуван+
ня, нормування потреб в різних видах ресурсів;
— знаходження джерел і форм ресурсного забез+
печення з різних джерел;
— стиковка в стратегії, інноваційно+інвестиційних
проектах цільових завдань, об'єктів, витрат ресурсів,
місця, термінів, виконавців, ефективності та інших ком+
понентів;
— вибір прогресивних логістичних технологій орга+
нізації матеріальних потоків;
— вибір сучасних інформаційних технологій норму+
вання, планування, обліку і контролю витрачання ре+
сурсів;
— аналіз ефективності використання ресурсів;
— стимулювання підвищення ефективності викори+
стання ресурсів;
— організація навчального персоналу прогресив+
ним технологіям, методам, моделям та інструментам
ефективного використання ресурсів [9].
Моделювання механізму управління ресурсозбере+
женням аграрних підприємств в системі управління кон+
курентоспроможністю грунтується на методології струк+
турного системного аналізу (рис. 3).
Регулятори механізму управління ресурсозбере+
женням забезпечують адаптивність структури і функ+
ціонального поведінки для збереження ефективності
управління конкурентоспроможністю. Декомпозиція си+
стеми управління конкурентоспроможністю підприєм+
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Джерело: розроблено автором.

ства і механізму управління ресурсозбереженням повин+
на враховувати ієрархію об'єкту і рівень прийняття
рішень. Поведінка системи описується дискретними ха+
рактеристиками у вигляді множини показників та їх ве+
личин на усіх рівнях управління.
Формування і реалізації стратегії ресурсозбережен+
ня на всіх рівнях управління — одне з найважливіших
питань управління конкурентоспроможністю, оскільки,
по+перше, ресурсоємність є другою стороною товару
(перша — якість), по+друге, Україна за ефективністю ви+
користання ресурсів в кілька разів відстає від розвине+
них країн.
Перспективним напрямом розвитку ринку ресурсоз+
берігаючої продукції є використання нових можливос+
тей, що відкривають перед суб'єктами господарюван+
ня. До них належать:
— поліпшення якості уже існуючої продукції та по+
слуг шляхом адаптації їх до природоохоронних вимог,
вимог міжнародних стандартів ресурсоефективності,
що дає можливість значно підвищити конкурентоспро+
можність підприємств на внутрішньому та зовнішньому
ринках;
— розроблення принципово нової ресурсозберіга+
ючої продукції та створення для цього спеціалізованих
компаній (наприклад, виробництво нових продуктів з
відходів, розроблення техногенних родовищ корисних
копалин);
— залучення іноземного капіталу та створення
спільних підприємств з представниками країн, де роз+
винений ринок ресурсозбереження. Це дозволяє вико+
ристовувати провідні технології, методи управління ре+
сурсозберігаючою діяльністю, підвищуючи її ефек+
тивність в Україні;
— подальший розвиток спеціалізованих компаній з
надання консультаційних, інжинірингових, освітніх та
інших послуг з ресурсозбереження тощо [8].

Розглянуті напрями здебільшого стосуються дер+
жавного, регіонального та місцевого рівнів господарю+
вання. Водночас на мікроекономічному рівні доцільно
активізувати роботу з:
— сприяння з боку суб'єктів інфраструктури ре+
сурсозбереження підвищенню обізнаності населення
та підприємств з новинками ресурсозберігаючих тех+
нологій, їх еколого+економічними і соціальними пе+
ревагами та недоліками шляхом проведення вистав+
кової діяльності, рекламних акцій, особистого про+
дажу і т.д.;
— формування для громадськості іміджу енерго+,
водосервісних та інших компаній сфери ресурсозбере+
ження як економічно ефективних та екологічно сприят+
ливих через випуск прес+релізів та інформаційних ма+
теріалів про діяльність підприємств, статей на замовлен+
ня, складання звітів, проведення прес+конференцій і
презентацій;
— розроблення та впровадження у практичну
діяльність суб'єктами інфраструктури гнучких фінан+
сових схем, перфоманс+контрактингу, що дозволяють
працювати навіть з низьколіквідними підприємства+
ми;
— проведення роз'яснювальної роботи з керівни+
ками та працівниками підприємств різних галузей і видів
діяльності щодо доцільності ресурсозбереження, прин+
ципів діяльності аудиторських фірм у сфері ресурсоз+
береження з метою формування сприятливого ставлен+
ня до роботи аудиторів на підприємстві;
— розширення спектру послуг, що надаються су+
б'єктами інфраструктури ресурсозбереження, зокрема,
надання практичної допомоги замовникам при скла+
данні поетапного плану реалізації ресурсозберігаючих
заходів на основі їх "самофінансування", навчання пер+
соналу підприємств замовників основам ресурсо+ та
енергоменеджменту [8; 10; 11].
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
Цілі ефективного функціонування і стійкого розвит+
ку аграрних підприємств в довгостроковому періоді мо+
жуть бути досягнуті зі стабільним підвищенням конку+
рентоспроможності продукції, що зумовлює формуван+
ня і реалізацію стратегії ресурсозбереження господа+
рюючими об'єктами. При комплексному застосуванні
запропонованого механізму управління ресурсозбере+
женням можна також знизити рівень антропогенного на+
вантаження на природні ресурси. Таким чином, ресур+
созбереження має стати неперервним процесом при
кожному виробничому циклі.
Перспективою подальших досліджень можна вва+
жати детальніше розкриття системи показників оцінки
якості управління ресурсозбереженням.
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CORRUPTION AS A PROBLEM FOR THE EFFECTIVE REGULATION OF THE HEALTHCARE SYSTEM

Досліджено загальний стан державного регулювання системи охорони здоров'я України.
Доведено, що корупція в системі охорони здоров'я має місце там, де діяльність держави пере
тинається з приватною і квазіприватною власністю. Проаналізовано як індивідуальну коруп
цію, коли державний чиновник виступає в ролі квазіприватної особи, використовуючи свій вплив
і офіційні можливості для отримання неофіційних доходів, так і корупцію цілих організацій
(установ). Зауважено, що великі хабарі даються переважно компаніями, охочими отримати
вигідні підряди, поставки лікарських препаратів та обладнання, за лікарняне харчування, ком
плектацію кадрів тощо. Запропоновано запровадити рівень підзвітності, прозорості та глас
ності, коли рішення чиновників стає надбанням гласності, а також ввести юридичну відпові
дальність на керівника медичного закладу (установи) за всі дії в даному закладі (установі).
The general state of the health care system regulation in Ukraine is investigated. It is proved that
corruption in the healthcare system occurs where the activity of the state intersects with private and
quasiprivate property coexists. It is analyzed as the individual corruption, when a public official acts
as a quasiprivate person, using his influence and official opportunities for obtaining informal incomes
as well as the entire organizations' corruption. It is noted that large bribes are mainly given to the
companies willing to obtain favorable contracts, supplies of medicines and equipment, hospital
catering, employees, etc. It is suggested to introduce a level of accountability, transparency and
the public decision of the officials, as well as to introduce legal responsibility for the head of the
medical institution (institution) for all actions in this establishment.
Ключова слова: регулювання системи охорони здоров'я, корупція, типи корупції в системі охорони здо#
ров'я, право, юридична відповідальність.
Key words: health care system regulation, corruption, types of corruption in the health care system, law, legal
liability.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні міжнародна організація боротьби з корупцією
Transparency International оприлюднила дані щодо рівня
сприйняття корупції у 2016 році, Україна у всесвітньому рей+
тингу посіла 131+е місце зі 176 країн. Цю сходинку із показ+
ником 29 балів (0 балів — найгірший можливий показник,
100 балів — найкращий) разом з Україною посіли також
Казахстан, Непал, Росія, Іран [10].
Статті 3 Конституції України зазначно: "людина, її жит+
тя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека виз+
наються в Україні найвищою соціальною цінністю" [8], а та+
кож беручи Європейський досвід, де право людини на здо+
ров'я повинно бути сумісним з економічним, культурним,
соціальним розвитком і політичною стабільністю держави
та спрямований на запобігання зайвих витрат та корупції,
держава зобов'язана побудувати міцний правовий, фінан+
сово+економічний, структурний, управлінський, організа+
ційний, інформаційний та комунікаційний фундамент для

досягнення найкращих результатів для поліпшення здоро+
в'я населення держави.
За результатами загальнонаціонального опитування, про+
веденого у жовтні 2017 р. Фондом "Демократичні ініціативи" ім.
Ілька Кучеріва та фірмою Ukrainian Sociology Service, у якому
взяли участь 2 тис. респондентів за вибіркою, яка репрезентує
доросле населення України (за винятком окупованих територій
Криму та окремих територій у Донецькій та Луганській облас+
тях), "44% українців оцінюють корупцію як найбільш серйозну
проблему в Україні, ще 36% вважають її досить серйозною. Що
стосується поширення корупції, то воно оцінюється населенням
як дуже поширене. 90% — фактично все населення — вважа+
ють корупцію поширеною високою мірою. Люди дають хабарі
за якісь послуги і розуміють, що це зло, але таке зло, яке необ+
хідне, бо так простіше або швидше вирішити якесь питання. Але
якщо такі настрої будуть панувати у суспільстві, то ми нічого з
теперішньою корупцією не зробимо, тому що люди "нагорі"
цілком поділяють національну філософію" [9].
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Також відповідно до даного опитування "41,1% опиту+
ваних українців не змогли відповісти, чи зможе медична
реформа, яку впроваджує Уряд, викорінити корупцію у
сфері охорони здоров'я. Відповідаючи на запитання, чи
відомі основні принципи запропонованої медичної рефор+
ми, 38,6% респондентів поставили "галочку" напроти варі+
анту "щось про це чув". Також, відповідаючи на окремі пи+
тання, респонденти могли обрати декілька варіантів відпов+
ідей. 73% опитуваних зверталися за медичною допомогою
до комунальних медичних закладів, і лише 5,3% — до при+
ватних. У більшості випадків (53,8%) опитувані чи їх родичі
розраховувалися за медичні послуги готівкою без квитанцій,
24,9% відповіли, що сплачували по квитанції благодійний
внесок, 21,6% — готівкою в касу, 9,8% отримували послу+
ги безкоштовно. На думку 69,1% опитуваних, проявом ко+
рупції у сфері охорони здоров'я є оплата за медичні послу+
ги, які є безкоштовними та гарантуються державою. 46,6%
— вважають, що таким проявом є призначення пацієнту до+
роговартісного лікування в той час, як існують безкоштовні
програми лікування та пільги. 6,7% респондентів зазначи+
ли, що медичні працівники відмовилися від пропонованих
пацієнтами грошей/цінностей. 39,8% зазначили, що лікарі
не відмовлялися від пропозиції. 53,5% відмовилися нада+
вати відповідь. У 41,3% випадків гроші чи інші цінності на+
давалися саме за консультацію лікаря і призначення схеми
лікування, у 27,5% випадках — за використання витратних
матеріалів (гіпс, рентгенівська плівка, набори для обстежен+
ня та ін.). 6% оплачували отримання дефіцитних ліків та
медичних виробів. 74,8% респондентів надавали гроші без+
посередньо лікарю, 23,7% — медсестрі/медбрату, 8,4%
— вищому керівництву медичного закладу" [9].
За визначенням Всесвітньої організації охорони здоро+
в'я (ВООЗ): "Життя, виживання, максимальний розвиток,
доступ до охорони здоров'я та доступ до служб охорони
здоров'я є основними правами людини" [5]. Тому, дослід+
ження корупції як перешкоду на шляху ефективного регу+
лювання системи охорони здоров'я є актуальним.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам пов'язаних з вивчення та розбудови ме+
ханізмів державного регулювання в сфері охорони здоро+
в'я присвячені праці вітчизняних і зарубіжних науковців
О. Біловол, С. Бугайцов, Ю. Вороненко, А. Віленський,
Ю. Гайдаєв, Т. Грузєва, А. Зіменковський, Д. Карамишев,
Б. Криштопа, В. Лехан, В. Лобас, В. Москаленко, А. Нагор+
на, М. Поліщук, В. Пономаренко, Т. Попченко, В. Пасько,
Я. Радиш, В. Скуратівський, Г. Слабкий, І. Солоненко,
М. Співак, В. Таралло, В. Чебан, О. Черниш, О. Шаптала,
М. Шутов, Н. Ярош,та інші. Однак, у сучасних умовах ре+
формування системи охорони здоров'я в Україні, зазначе+
на проблематика значно актуалізується і потребує дослі+
джень науковців в аспекті її євроінтеграційного розвитку в
рамках розпочатої реформи.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз типів корупції як перешкода на
шляху ефективного регулювання системи охорони здоро+
в'я в Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проблема корупції в системі охорони здоров'я, є од+
нією із найактуальніших та найбільш обговорюваних про+
блем у світі. Однак масштаби корупційної складової в
діяльності владних структур, приватного сектору еконо+
міки України просто вражають. Термін "корупція (від лат.
Corrumpere — псувати ) — негативне суспільне явище, яке
проявляється в злочинному використанні службовими
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особами, громадськими і політичними діячами їх прав і
посадових можливостей з метою особистого збагачення
[2].
Стаття 1 ЗУ "Про запобігання корупції" під "корупцією"
розуміє використання особами, зазначеними і перерахова+
ними у відповідному нормативному акті, наданих їй служ+
бових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з
метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої
вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для
себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи
надання неправомірної вигоди вказаній особі, або на її ви+
могу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схили+
ти цю особу до протиправного використання наданих їй
службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей
[3]. Закон оперує двома схожими термінологічно поняття+
ми: "корупційне правопорушення" та "правопорушення, по+
в'язане з корупцією". При цьому визначає, що корупційним
правопорушенням слід розуміти діяння, що містить ознаки
корупції, вчинене вказаною в законі особою, за яке зако+
ном встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цив+
ільно+правову відповідальність.
Трактуванню поняття "корупція" та її складових присвя+
чені окремі положення Конвенції ООН проти транснаціо+
нальної організованої злочинності від 15 листопада 2000 р.,
Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 173)
від 27 січня 1999 р. (м. Страсбург) (ратифікована Україною
18 жовтня 2006 р.), Цивільної конвенції про боротьбу з ко+
рупцією (ETS 174) від 4 листопада 1999 р. (м. Страсбург)
(ратифікована Україною 16 березня 2005 р.), Конвенції ООН
проти корупції від 31 жовтня 2003 р. (ратифікована Украї+
ною із заявами 18 жовтня 2006 р.).
Щодо поняття "корупції", в.о. міністра охорони здоро+
в'я України Уляна Супрун, значила: "Корупція забирає клю+
чове право кожної людини — право на гідність. А це право
наших пацієнтів, гідність лікарів, медичних працівників" [11].
Для подолання корупції в системі охорони здоров'я було
вжито ряд заходів, а саме: в структурі міністерства створи+
ли Уповноважений підрозділ з питань запобігання та вияв+
лення корупції, а саме Сектор оцінки та усунення корупцій+
них ризиків МОЗ України; прийнято ряд нормативно+право+
вих актів, метою яких є створення ефективної системи за+
побігання та протидії корупції на основі нових засад фор+
мування та реалізації антикорупційної політики в системі
охорони здоров'я України. Зокрема, наказ МОЗ України від
31.05.2017 р. №591 "Про проведення оцінки корупційних
ризиків"; Наказ МОЗ України від 14 вересня 2017 року №1086
яким було затверджено "Антикорупційну програму
міністерства охорони здоров'я України на 2017 рік"; Наказ
МОЗ України від 01 серпня 2017 року №889, яким затверд+
жено "Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків
та моніторингу виконання антикорупційної програми
Міністерства охорони здоров'я України" та "Склад комісії з
оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання анти+
корупційної програми Міністерства охорони здоров'я Украї+
ни" [1]. Однак, в силу багаточисленної кількості груп, залу+
чених до роботи системи охорони здоров'я, різноманітності
взаємодій між ними, можливості для корупції в системі охо+
рони здоров'я і надалі залишаються досить значні.
Системна корупція може співіснувати також і з сильни+
ми економічними показниками, однак досвід показує, що
корупція погана для розвитку будь+якої держави. Можна
виділити чотири основні типи корупції — хабарі, крадіжки,
політична та бюрократична корупція і дезінформація. Ко+
жен з типів мотивується можливістю нажитися завдяки по+
ложенню в системі охорони здоров'я. Мова йде або про
прямі прибутки, отримані в результаті особистих і відомчих
фінансових угод, або — з більш широкої точки зору — про
вигоди, які отримуються завдяки посиленню влади і впливу.
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Перші три типи корупції відповідають визначенням, наведе+
ним у доповіді Всесвітнього банку [14] .
Хабар — це коли чиновник приймає або вимагає хабар.
Наприклад, це коли приватні агенти активно пропонують
хабарі, щоб обійти державну політику та процеси для отри+
мання конкурентної переваги та прибутку.
— Хабарництво є одним з головних інструментів ко+
рупції. Вони можуть використовуватися приватними особа+
ми, щоб "купувати" багато чого, що надаються центральни+
ми або місцевими органами влади, або чиновники можуть
домагатися хабарів у постачанні цих речей. Урядові контрак+
ти — це вид хабаря, які можуть впливати на вибір держав+
них фірм щодо постачання товарів, послуг та робіт, а також
умови їхніх контрактів.
— Державні пільги є одним з видів хабаря, які можуть
впливати на розподіл державних виплат, будь+то грошові
виплати (наприклад, субсидії підприємствам або окремим
особам) або допомога у натуральній формі (наприклад, до+
ступ до певних шкіл, медична допомога чи частка
підприємств, що приватизуються).
— Зменшення розміру податку є одним з видів хабаря,
які можуть бути використані для зменшення суми податків
або інших зборів, стягуються урядом від приватних осіб.
— Ліцензії є одним з видів хабаря, які вимагаються або
пропонуються для видачі ліцензії, яка видає ексклюзивне
право. Іноді політики та бюрократи навмисне запроваджу+
ють політику, яка створює контрольні права, на які вони от+
римують прибуток, шляхом їх "продажу".
— Час — є також одним з видів хабаря, який може бути
запропонований для прискорення надання урядом дозволу
на здійснення тої чи іншої діяльності.
— Правові підсумки — є також одним з видів хабаря, які
можуть змінити результат судового процесу, як це застосо+
вується до приватних сторін, заохочуючи уряд ігнорувати не+
законну діяльність або надавати перевагу одній стороні над
іншою у судових справах або інших судових справах.
3. Крадіжка — це злочинна діяльність посадовими осо+
бами щодо державного майна, яке закріплено за їх управл+
інням, також є корупцією. Екстремальною формою є масш+
табна "спонтанна" приватизація державних активів керівни+
ками підприємств та інших посадових осіб. На іншому кінці
шкали — дрібна крадіжка предметів, як+от: оргтехніка та
канцелярське приладдя, транспортні засоби та паливо тощо.
Зловмисниками дрібної крадіжки, як правило, є посадові
особи середнього та нижчого рівня, які в деяких випадках
компенсують за неадекватну заробітну плату. Системи
управління активами, як правило, слабкі або відсутні, а та+
кож інституційна спроможність визначати та покарати зло+
чинців недосконала.
Крадіжка державних фінансових ресурсів є ще однією
формою корупції — посадові особи можуть платити подат+
кові надходження або збори (часто за згодою платника,
фактично об'єднуючи крадіжки з хабарництвом), "викрада+
ють" готівку з казначейства, нараховуючи заробітну плату,
премії та матеріальну допомогу на фіктивних "примарних"
працівників.
Політична та бюрократична корупція може мати місце
як на політичному, так і на бюрократичному рівнях. Перший
може бути незалежним від другого, або може бути пов'яза+
ний з ним. На одному рівні контроль за політичною коруп+
цією пов'язаний із виборчими законами, правилами фінан+
сування кампанії та правилами конфлікту інтересів для пар+
ламентаріїв. На іншому рівні корупція може бути не+
від'ємною для способу, якою здійснюється влада, яку важ+
ко зменшити через законодавство. У крайньому випадку
державні інститути можуть бути пронизані злочинними еле+
ментами і перетворені в інструменти індивідуального збага+
чення.

4. Дезінформація в корисних цілях — це зловживання
інформацією заради отримання особистої вигоди, яка може
мати різноманітні форми:
— зловживання залежністю "замовника" від "виконав+
ця": коли хворий довіряє "виконавцю" (у цій ролі часто, але
не завжди, виступає лікар) кваліфікований вибір оптималь+
ного способу лікування. Виконавець не володіє повною
інформацією, але знає більше, ніж хворий або знаходиться
в позиції, яка надає перевагу скористатися наявною інфор+
мацією. Про корупцію можна говорити у випадку, якщо ви+
конавець, заради отримання особистої вигоди, усвідомле+
но вводять хворого у оману, спонукаючи його прийняти не+
правильний або неефективний метод лікування;
— шахрайство шляхом таємними зговору: особливий
вид дезінформації, проблеми виникають там, де хворі та
лікарі вступають в змову, щоб обманути іншого "виконав+
ця", яким часто є держава. Наприклад, лікарі за гроші вида+
ють фальшиві медичні довідки про здоров'я для отримання
водійських прав, або довідки, на підставі яких особа можна
звільнитися від служби в армії, або отримати відпустку за
хворобою;
— підробка лікарарями письмової згоди пацієнтів, що
беруть участь у клінічних дослідженнях: ще одна із форм
фальсифікації здійснюваних лікарями з метою отримання
додаткового збагачення;
— шахрайство з рецептурними бланками: службове ста+
новище лікаря загальної практики надає йому безліч мож+
ливостей для шахрайства з рецептурними бланками, які
можливі при співпраці лікарів з фармацевтами (тобто, лікарі
можуть виписати підроблені рецепти);
— шахрайство з помилковими страховими викликами:
це коли хворі залучаються також в корупційні дії через "по+
милкові" заяви про отримання страхових премій. Така про+
блема має відношення переважно до добровільного приват+
ного страхування. Цей тип корупції має відношення голов+
ним чином до проблеми податків та соціального забезпе+
чення [13]. Отже, визначальною характеристикою середо+
вища, в якому відбувається корупція, є розбіжність між фор+
мальними та неформальними правилами, що регулюють
поведінку у державному секторі.
Проблеми корупції в системі охорони здоров'я, які
найбільш широко обговорюються у рамках медичної рефор+
ми, знайшли своє відображення на засіданні Українського
медичного клубу, яке відбулося 18 грудня 2017 року. Під
засідання представники медичної еліти обговорили низку
актуальних питань, а саме: "про доцільність створення елек+
тронної системи охорони здоров'я та створення Стратегії
розбудови національної системи охорони здоров'я Украї+
ни" [7].
Цікавою для подолання корупції в системі охорони здо+
ров'я є також Антикорупційні ініціативи ЄС, які шукають
антикорупційного експерта, який буде працювати під керів+
ництвом старшого радника з питань боротьби з корупцією,
буде працювати насамперед як координатор, який допома+
гатиме нарощувати потенціал Національного агентства Ук+
раїни з питань виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів, та Держав+
ної служби фінансового моніторингу [1].
Однак там, де корупція є систематичною, формальні
правила залишаються на місці, але вони замінюються не+
формальними правилами. Це може бути злочином підкупу
державного посадової особи, але на практиці закон не зас+
тосовується або застосовується "партизанським" способом,
а неформальні правила переважають. Державні тендерні
комісії можуть продовжувати діяти, навіть якщо критерії, за
якими укладені контракти, змінюються. Зважаючи на це,
посилення інститутів боротьби з корупцією полягає в тому,
щоб змінити акцент на формальних правилах. Це означає
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визнання того, що сильна правова база для боротьби з ко+
рупцією вимагає більшого, ніж наявність правильних пра+
вових норм. Це означає звертатися до джерел неформаль+
ності, спочатку розуміючи, чому неформальні правила су+
перечать формальним правилам, а потім вирішують причи+
ни розбіжностей.
ВИСНОВКИ
Отже, в Україні однією з причиною корупції в системі
охорони здоров'я є слабка система державного управлін+
ня, діяльність держави перетинається з приватною і квазіп+
риватною власністю та майже відсутністю юридичної відпо+
відальності, так як правова база для боротьби з корупцією
вимагає більшого, ніж наявність правильних правових норм.
Також ввести юридичну відповідальність на керівника
медичного закладу (установи) за всі дії в даному закладі
(установі).
Також незалежні органи контролю, які повинні пере+
віряти і діяльність уряду і діяльність системи охорони здо+
ров'я в Україні теоретично функціонують, такі як омбудс+
мени, зовнішні аудитори та преса, однак як показує практи+
ка, діяльність їх є недостатньо неефективною. А спеціальні
антикорупційні органи (НАБУ, НАЗК, прокуратура, суди
тощо), як показує практика, перетворені на "партизанські
інструменти", реальна мета яких — не виявити шахрайство
та корупцію, а переслідувати політичних опонентів.
Тому, для боротьби з корупцією доцільно було б залу+
чити тих, хто не є представниками уряду, парламентарями
та елітою в цій галузі, а громадянським суспільством, при+
ватним сектором та засобами масової інформації.
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ЄДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І
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INTEGRITY OF STATE REGULATION AND STRATEGIC MANAGEMENT: SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF REGIONS CASE
Використання методології системного аналізу дало змогу впорядкувати міждисциплінарну
полеміку навколо концептів регулювання. Обумовлено принципові елементи дієвого регулю
вання: наявності конкретної цілі управління; моніторингу відхилення від цільового стану в будь
який момент часу управління; наявності підсистеми регулювання в складі суб'єкта; негайного
регулюючого впливу у випадку відхилень.
Запропоновано цілісне уявлення системного механізму стратегічного регулювання сталого
розвитку регіонів. Аналіз нормативного, ресурсного та інституційного забезпечення виявив існу
вання комплексної проблеми, яка ставить під сумнів досяжності стратегічних цілей розвитку
регіонів, опираючись на управлінський потенціал регуляторів. Зазначене доводить потребу
модернізації блоку цілеформування національних та регіональних цілей розвитку в напрямі їх
конкретизації та узгодженості. Наступним етапом повинно бути забезпечення адекватного та
вчасного контролю проходження соціальноекономічною системою обумовлених цільових то
чок її сталого розвитку.
The use of the systematic analysis methodology has made it possible to streamline interdisciplinary
controversy around regulatory concepts. The basic elements of effective regulation are stipulated:
the presence of a specific management purpose; monitoring deviation from the target state at any
time of management; presence of the subsystem of regulation within the subject; immediate
regulatory influence in the event of a rejection.
The integral representation of the strategic regulation systemic mechanism of regions' sustainable
development is proposed. An analysis of normative, resource and institutional support has revealed
the existence of a complex problem that challenges the attainment of strategic goals for regional
development, building on the managerial capacity of regulators. The said proves the need for
modernization of the unit for the purpose of national and regional development goals in the direction
of their concretization and coherence. The next step should be to ensure adequate timely control of
the social and economic system of the specified targets for its sustainable development.
Ключові слова: державне управління, державне регулювання, стратегічне управління, механізми стра#
тегічного управління, сталий розвиток, регіональний розвиток, соціально#економічний розвиток.
Key words: public administration, state regulation, strategic management, mechanisms for strategic
management, sustainable development, regional development, socio#economic development.

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

регулювання знаходить своє відображення у багатьох
галузях діяльності людини, зокрема, бізнесі та економіці,
політичній діяльності та публічному управлінні, законо+
творчій діяльності та правознавстві, соціології тощо.
Питання, концепція і проблематика регулювання ма+
Загострення уваги до проблем регулювання
ють тривалу історію становлення. Більше того, процес світовими науково+практичними колами володіє по+

83

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Рис. 1. Регулювання цільової траєкторії параметру
Джерело: [5].

мітною циклічної тенденцією прив'язаною до появи
криз, відхилень і необхідністю розв'язання гострих
соціально+економічних, екологічних, суспільних та
інших проблем розвитку людства. Але, як свідчить
світовий досвід, виважене і науково+обгрунтоване
переосмислення підходів і методів регулювання доз+
воляло ефективно і швидко (у стратегічній перспек+
тиві) подолати наслідки криз і, більше того, заклало
потужні передумови для тривалого розвитку багать+
ох країн.
Україна не повинна стати винятком окресленої тен+
денції. Необхідність торувати унікальний шлях протис+
тояння зовнішнім комплексним агресіям, завершити за+
тяжну трансформацію всіх сфер суспільної життє+
діяльності, реформувати систему публічного управління
та врешті забезпечити національний сталий розвиток виз+
начає гостру актуальність теми. Останнє посилює не+
обхідність напрацювання практичних рекомендацій у
сфері регулювання і стратегічного управління прив'яза+
них до вітчизняних реалій сталого розвитку, з одного
боку, та базованих на об'єктивних закономірностях пе+
ребігу соціально+економічних процесів — з іншого.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Розв'язанням проблем регулювання в управлінській
діяльності займається багато провідних вчених світу та
України. Найбільш відомі останні дослідження і публі+
кації належать Ч. Коопу та М. Лоджу, М. Морану, П. Сел+
зніку, Р. Нолу, Д. Леві+Фауру, С. Степаненку, В. Карсе+
кіну, І. Михасюку, Д. Стеченку та іншим. Зазначене дає
підстави стверджувати про сформованість вагомої ме+
тодологічної бази вирішення проблем регулювання.
Багато публікацій опираються на емпіричний аналіз,
пропонують власний методичний інструментарій регу+
лювання багатьма сферами.
Однак, спільною ознакою таких наукових розвідок
залишається жорстка прив'язка до об'єкту регулюван+
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ня та управління. Так більшість праць описують пробле+
ми регулювання вузькодисциплінарними об'єктами, як
виняток відображається галузевий аспект. Широко уни+
каються проблеми регулювання розвитком міждисцип+
лінарних процесів (зокрема соціально+економічних, ста+
лого розвитку тощо) та конкретизації часового горизон+
ту його досяжності.
Зазначене вказує на недостатність аналізу складо+
вих та механізмів регулювання сталим розвитком нашої
держави. Помітною є зростаюча гострота відсутності
дієвих регуляторів виконання стратегій та програм роз+
витку України, основою яких є їх регіональна реаліза+
ція.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є аналіз та синтез концептів держав+
ного регулювання як головного механізму забезпечен+
ня стратегічних цілей сталого національного та регіо+
нального розвитку України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Комплексне розкриття цілей статті потребує ревізії
концепту регулювання в галузі публічного управління.
Незважаючи на вагомі теоретичні здобутки в методо+
логії регулювання єдиної позиції теоретиків і практиків
тут немає.
Цілком розділюємо думку із Ч. Коопом та М. Лод+
жом, які проаналізували найбільш цитовані праці з пи+
тань регулювання відомих наукометричних баз даних:
"…концепт регулювання зазнає недостатку в спільно+
му розумінні… З іншого боку, ре гулювання є
міждисциплінарним, а не специфічним для кожної га+
лузі феноменом" [1]. Виключно призма міждисциплі+
нарності дає змогу регульованого розв'язання склад+
них суспільних та економічних проблем, зокрема про+
блем сталого розвитку, міждисциплінарного за своєю
онтологією.
Повертаючись до концепції державного регулюван+
ня приведемо його тлумачення з Енциклопедії держав+
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Рис. 2. Системний механізм стратегічного регулювання сталого розвитку регіонів

ного управління: "Державне регулювання — це су+
купність інструментів, за допомогою яких держава
встановлює вимоги до підприємств і громадян" [2, с.
153]. В такому тлумаченні визнаємо правоту П. Селзні+
ка, який зауважує про існування великої спокуси неприй+
нятно пов'язати із регулюванням увесь спектр правово+
го, публічно+управлінського і соціального контролю [3].
З іншого боку, регулювання є повноцінним методом
державного управління [4, с. 14], який вимагає відпові+
дних підходів аналізу і синтезу. Аспект міждисциплінар+
ності, необхідність поєднання широкого спектру методів
управління в єдиний механізм державного регулюван+
ня залишають безальтернативною необхідність засто+
сування методології системного аналізу.
У теорії системного аналізу поняття регулювання
має своє однозначне тлумачення прив'язане до конк+
ретних ситуацій управління проблемним об'єктом. Од+
нією із таких ситуацій є наявність чіткої цілі управління
(позначимо Y*), і більше — цільової траєкторії поведі+
нки керованого параметру у часі (Y*(t)). У випадку відхи+
лення показників керованого параметру (Y(t)) від ба+
жаних виникає необхідність застосувати регулюючий
вплив, для його повернення в цільовий діапазон. Най+
більш вдала спрощена схема регулювання наводиться
Ф. Тарасенком (рис. 1).
Ключовою умовою реалізації концепту регулюван+
ня зображеного на рисунку 1 є вимога, щоб система
відхилялася від опорної траєкторії "не дуже швидко і
не надто далеко" — так, щоб за рахунок зміни пара+
метрів можна було б її повернути на цільову траєкторію
Y*(t). У математичної теорії регулювання ця умова на+
зивається "малим" відхиленням [5].
Таким чином, для побудови дієвого механізму ре+
гулювання системний аналіз вимагає наявності:
— конкретної цілі управління;
— моніторингу відхилення від цільового стану в
будь+який момент часу управління;
— наявності підсистеми регулювання в складі су+
б'єкта;

— негайного регулюючого впливу у випадку відхи+
лення.
Тільки за дотримання таких вимог, є можливим ви+
користання усіх решти інструментів системного аналі+
зу, що історично підтвердили свою міждисциплінарну
ефективність.
Варто зауважити, що багато дослідників зазнача+
ють необхідність тільки окремих з вищенаведених ви+
мог. Так, М. Моран виокремлює негайність втручання в
управління проблемним процесом як головну характе+
ристику регулювання [6, с.13]. Д. Леві+Фаур обгрунто+
вує необхідність формування трьох систем правил для
забезпечення дієвого регулювання:
— правил формальної і неформальної поведінки;
— правил моніторингу;
— правил впливу [7, с. 30].
Худ К. визначає в якості цілісної системи регулю+
вання три підсистеми:
— підсистема стандартів (визначення цілей управ+
ління);
— підсистема збору інформації (набір засобів для
виявлення можливих відхилень від цільової траєкторії);
— підсистема коригувань (інструменти впливу на
цільову траєкторію об'єкту управління) [8].
Вітчизняні дослідники, переважно виділяють цільо+
вий аспект регулювання. Зокрема, С. Степаненко: "Дер+
жавне регулювання економіки — це цілеспрямований
активний вплив державних і наддержавних органів уп+
равління на функціонування та розвиток цілісної еко+
номічної системи країни, а отже, і на її розширене
відтворення шляхом використання економічних законів
і вирішення економічних суперечностей" [9]. В. Кар+
секін: "Механізм державного регулювання діяльності
суб'єктів ринку — це сукупність форм, методів, засобів
впливу на економіку, що охоплюють економічні відно+
сини, які склалися між суб'єктами та об'єктами регу+
лювання в процесі визначення та реалізації мети" [10].
І. Михасюк: "Державне регулювання — це комплекс за+
ходів держави, спрямованих на скерування суб'єктів
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економічної діяльності в напрямі, необхідному для до+
сягнення поставлених органами державної влади й уп+
равління цілей" [11, с. 8]. Д. Стеченко "…державне ре+
гулювання — це вплив держави на відтворювальні про+
цеси в економіці відповідними засобами з метою зоріє+
нтувати суб'єктів господарювання та окремих громадян
на досягнення цілей та пріоритетів державної політики
суспільного розвитку" [12, с. 5].
Згідно з Національною доповіддю "Цілі сталого роз+
витку: Україна" (від 15 вересня 2017 р.) в Україні роз+
роблено національну систему Цілей сталого розвитку,
основу якої складають 86 завдань розвитку та 172 по+
казники для моніторингу їх виконання. Зазначене ви+
магає впровадження цілісної та дієвої системи держав+
ного регулювання, яка б базувалась на врахуванні усіх
об'єктивних системних закономірностей функціонуван+
ня систем управління, а не тільки їх окремих аспектів як
то мета, підсистема регулювання чи порядковість впли+
ву і т.д.
Безперечно, дієвість регулювання залежатиме від
рівня конкретизації цілей управління на кожному етапі.
Тому досить перспективною є розбудова механізмів
регулювання саме регіонального рівня, який більш кон+
кретний з позицій формування стратегічних і програм+
них цілей. З іншого боку, просторова визначеність ре+
сурсної бази, еколого+природного потенціалу робить
регіони головними гравцями забезпечення сталого
розвитку держави. Зазначене обумовлює необхідність
впорядкування складових системного механізму стра+
тегічного регулювання сталого розвитку регіонів (рис.
2).
Розглянемо цілеформуючі складові (рис. 2). На сьо+
годні в Україні Цілі сталого розвитку визначені до
2030 року в чітких конкретних показниках. Однак кон+
трольні точки зростання показників з періодом 5 років,
їх лінійна динаміка за кількома часовими координата+
ми ставлять під сумнів пряму адаптивність Цілей стало+
го розвитку до потреб механізмів стратегічного регу+
лювання сталого розвитку регіонів.
Інший блок стратегічного цілеформування — Дер+
жавна стратегія регіонального розвитку на період до
2020 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів
України від 6 серпня 2014 р. № 385). Ситуація дещо
краща. Цільові параметри обумовлені конкретними
числовими показниками із періодичністю календарних
років. Однак їх корегування Стратегією не обумовле+
но, як і питання продовження її дії на періоди поза 2020
роком.
Регіональні стратегії соціально+економічного роз+
витку регіонів повинні бути детальнішими програмни+
ми документами, узгодженими із проголошеними на+
ціональними цілями сталого та соціально+економіч+
ного розвитку. Однак, незважаючи на унормовану ме+
тодику розробки таких стратегій, їх кінцева форма та
закладені принципи реалізації містять багато не+
доліків в частині конкретизації цілей, передбачення
сценаріїв поведінки ключових параметрів розвитку
[13].
Іншою складовою механізму регулювання є забез+
печення моніторингу. Від його точності та вчасності
залежить успіх роботи всієї системи управління і до+
сяжності оперативних та стратегічних цілей. На жаль,
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нормування принципів моніторингу показників регіо+
нального розвитку важко окреслити поняттями точ+
ності та вчасності. Так, ключовим документом інсти+
туціалізації системи моніторингу є Порядок здійснен+
ня моніторингу соціально+економічних показників
розвитку регіонів, районів та міст обласного, респуб+
ліканського в Автономній Республіці Крим значення
для визнання територій депресивними (затверджено+
го Постановою КМУ від 2 березня 2010 р. № 235).
Порівняльний характер індикаторів, річний горизонт
із суттєвим лагом підведення підсумків унеможлив+
люють пряме впровадження в систему регіонального
регулювання сталим розвитком. Не кращою є ситуа+
ція із проце сом м оніторингу відп овіда ль них
підрозділів місцевої влади, результати оцінки яких
характеризують ситуацію або пост+фактумом, або у
випадку суттєвих критичних відхилень, коли механіз+
ми регулювання безсилі.
Механізми регіонального управління соціально+еко+
номічного розвитку регіону (наступний блок рис. 2) сьо+
годні представлені широким спектром управлінського
інструментарію [14]. Незважаючи на слабку ресурсну
забезпеченість управлінських впливів констатуємо їх
достатню методологічну, нормативну і інституційну упо+
рядкованість. Однак без вирішення проблем інших
блоків механізму регулювання, навіть найдосконаліші
методи управлінського впливу будуть недієвими або
малоефективними.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ НАУКОВИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Використання методології системного аналізу
дозволяє впорядкувати міждисциплінарну полеміку
навколо концептів регулювання. Зокрема обумовити
принципові елементи дієвого регулювання: наявності
конкретної цілі управління; моніторингу відхилення
від цільового стану в будь+який момент часу управлі+
ння; наявності підсистеми регулювання в складі су+
б'єкта; негайного регулюючого впливу у випадку
відхилення.
З іншого боку, системний аналіз дав змогу сфор+
мувати цілісне уявлення системного механізму страте+
гічного регулювання сталого розвитку регіонів. Однак
аналіз нормативного, ресурсного та інституційного за+
безпечення виявив існування комплексної проблеми,
яка ставить під сумнів досяжності стратегічних цілей
розвитку регіонів опираючись на управлінський потен+
ціал регуляторів. Зокрема потребує модернізації блок
цілеформування національних та регіональних цілей
розвитку в напряму їх конкретизації та узгодженості.
Наступним етапом повинно бути забезпечення адекват+
ного вчасного контролю проходження соціально+еко+
номічною системою обумовлених цільових точок її
розвитку.
Залишення поза увагою вказаних проблем нала+
годження системного механізму стратегічного регулю+
вання сталого розвитку регіонів ставить під сумнів
дієвість використання наявних механізмів регіональ+
ного управління, чому на сьогодні є численні підтвер+
дження.
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DIRECTIONS OF STATE SUPPORT OF STRATEGIC CORPORATIONS

Статтю присвячено систематизації новітніх практик державної підтримки стратегічних кор
порацій. Досліджено систему органів державного управління та ряд практик за такої підтрим
ки, а саме: застосування податкових пільг до корпоративних доходів; при регулюванні зовніш
ньої торгової політики ослаблення певних торгових обмежень; у результаті державноприват
ного партнерства стимулювання підприємницької діяльності. При аналізі даних практик обгрун
товано межі доцільності їх застосування в українських реаліях державного управління та ок
реслено основні завдання державної підтримки корпоративного сектору України. Стаття
підкреслює необхідність сприяння державними інституціями бізнесу для можливості досягнення
останнім високих результатів. При цьому розглянуто питання розробки заходів удосконалення
державної політики економізації зовнішньої політики України на основі підтримки стратегічних
корпорацій.
The article is devoted to systematization of the newest practices of state support of strategic
corporations. The system of state administration bodies and a number of practices with the given
support are investigated, namely: application of tax privileges to corporate income, regulation of
the foreign trade policy of the weakening of certain trade restrictions, as a result of publicprivate
partnership, stimulation of entrepreneurial activity. In the analysis of these practices, the limits of
the feasibility of their application in Ukrainian realities of public administration are substantiated
and the main tasks of state support of the corporate sector of Ukraine are outlined. The article
emphasizes the need to assist state institutions of business in order to achieve the latest high results.
At the same time the issues of development of measures to improve the state policy of the economy
of Ukraine's foreign policy on the basis of support of strategic corporations.
Ключові слова: державна підтримка, корпоративний сектор, зовнішня політика, стратегічна корпорація.
Key words: government support, corporate sector, foreign policy, strategic corporation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Паралельно з процесами становлення корпоратив+
ного сектору відбувається формування механізму його
державного регулювання. Економічний зміст держав+
ної підтримки даного процесу полягає в розробці та реа+
лізації системи державних програм науково+технічно+
го, ресурсного, фінансового, консультативного, кадро+
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вого та іншого сприяння розвитку корпорацій. Державні
програми підтримки можуть виконуватись центральною
чи місцевою владою, суспільними (некомерційними)
структурами або через приватні організації, яким для
цієї мети надаються державні субсидії. Основною про+
блемою цього дослідження є розробка реальних ме+
ханізмів ефективної державної підтримки національних
корпорацій, які не поступаються за ефективністю іншим
країнам. Направлення цих механізмів в інтересах не
тільки збільшення обсягу зовнішньої торгівлі, а й вдос+
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коналення її структури за рахунок підвищення частки рішень, які можуть бути прийняті тільки державними
продукції обробної промисловості.
інституціями. При цьому розробка механізмів удоско+
налення державної політики економізації зовнішньої
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
політики України на основі підтримки стратегічних кор+
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО порацій є основою прийняття даних рішень.
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
Під поняттям "державна підтримка стратегічних кор+
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
порацій" мається на увазі будь+які державні заходи з
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
сприяння в інтересах суб'єктів господарювання, що
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
створюють для цих корпорацій прямі чи приховані пе+
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
реваги і мають грошову оцінку. Тобто державна підтрим+
Слід зазначити, що дослідження напрямів держав+ ка стратегічних корпорацій повинна передбачати взає+
ної підтримки діяльності суб'єктів господарювання були моузгоджений комплекс заходів здійснюваних держа+
і є предметом досліджень таких вчених, як: О.В. Архи+ вою для забезпечення ефективності функціонування
пова, О.М. Вінник, Д.В. Задихайло, К.С. Лебьодкін, стратегічних ринків, досягнення стійких економічних,
О.І. Марченко, В.К. Мамутова, О.І. Павлов, В.М. Пашко+ виробничих і технологічних зв'язків між суб'єктами і
ва, В.В. Резнікова, В.А. Устименко, О.В. Шаповалова, секторами даних ринків, найповнішої реалізації їх
В.С. Щербина тощо.
відтворювальних функцій у системі національної еко+
Проте комплексне дослідження щодо напрямів дер+ номіки.
жавної підтримки саме стратегічних корпорацій прово+
Надання підприємствам державної підтримки здійс+
дилося лише фрагментарно, не досліджувались механ+ нюється за рахунок коштів державного та місцевих бюд+
ізми удосконалення процесів державного управління жетів шляхом зменшення їх дохідної частини (у разі
при їх впливі на діяльність стратегічних корпорацій.
податкових пільг), або за рахунок грошових коштів дер+
жавних підприємств та організацій. Основні форми дер+
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
жавної підтримки суб'єктів господарської діяльності, у
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
тому числі корпоративного сектору, це: 1) пряме бюд+
Метою статті є дослідження напрямів державної жетне фінансування підприємств з боку державного та
підтримки стратегічних корпорацій України, аналіз існу+ місцевих бюджетів; 2) податкові пільги; 3) часткове по+
ючих та новітніх практик в сфері економічної дипломатії. криття державою відсотків за кредитами та покриття
Кінцевою метою державної підтримки є забезпечення інших фінансових витрат; 4) державні гарантії за кре+
розширеного відтворення матеріальних, фінансових і дитами; 5) обов'язкове державне страхування комерц+
трудових ресурсів у секторах стратегічних ринків, до+ ійних ризиків; 6) пільгові тарифи на товари та послуги,
сягнення високого рівня економічної безпеки країни в що надаються державою або державним підприєм+
умовах глобалізаційних викликів, забезпечення приро+ ством; 7) списання заборгованості з податків і податко+
сту податкових надходжень і соціальних відрахувань. вих зборів, які корпорація не спроможна покрити само+
стійно [1, с. 14].
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Державна підтримка корпоративного сектору вклю+
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
чає такі складові: формування правової бази функціо+
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
нування підприємницького сектору та вироблення ва+
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
желів адміністративного регулювання діяльності
Підтримка стратегічних корпорацій національної підприємницьких структур з урахуванням специфіки
економіки є одним з найважливіших напрямків держав+ їхнього розвитку в окремих галузях і сферах національ+
ної політики економізації зовнішньої політики країни. ної економіки; регулювання інституційних змін в еко+
Вирішення цього завдання стикається з двома комплек+ номіці, які виступають факторами формування корпо+
сами проблем. Це нерозвиненість системи державної ративного середовища; формування системи підтрим+
підтримки вітчизняних корпорацій та високі ризики мож+ ки та стимулювання корпоратизації підприємницької
ливих фінансових втрат експортерів при поставці товарів діяльності; залучення суб'єктів корпоративного секто+
на ринки, що розвиваються. Зовнішня економічна полі+ ру до виконання науково+технічних та соціально+еконо+
тика повинна мати реальні механізми ефективної дер+ мічних програм, здійснення поставок продукції (робіт,
жавної підтримки національних корпорацій в інтересах послуг) для задоволення державних та регіональних
не тільки збільшення обсягу зовнішньої торгівлі, а й потреб.
вдосконалення її структури.
У більшості країн з ринковою економікою створе+
Спроби створення такої системи в нашій країні до но дієві системи державної підтримки корпоративного
останнього часу не мали значних успіхів через фрагмен+ сектору, які реалізують такі завдання [4]: підтримка ста+
тарне інституційне забезпечення цієї діяльності. Міжна+ більної економічної ситуації в стратегічних галузях; ста+
родний досвід свідчить, що якщо державні інституції не білізація ринкової кон'юнктури і мінімізація коливань
беруть участі в підтримці стратегічних корпорацій, то прибутковості в корпоративному секторі; підтримка
бізнес не здатний досягти високих результатів своєї фінансування програм; допомога товаровиробникам в
діяльності. При цьому подальший його розвиток не га+ адаптації до нових умов; захист внутрішнього ринку;
рантується. Повноцінно розвиватися бізнес може лише забезпечення конкурентоспроможності національних
за наявності низки умов, які не можуть бути сформо+ товаровиробників в міжнародному бізнесі тощо.
вані без втручання держави. Абсолютна більшість кор+
Основними напрямами державної підтримки стра+
порацій безпосередньо чи опосередковано залежить від тегічних корпорацій є [2, с. 190]: 1) ефективне та доско+
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Таблиця 1. Систематизація інструментів державної підтримки стратегічних корпорацій
Інструмент
Процентні
ставки
Податкові
пільги

Зовнішня
торгова
політика
Державноприватне
партнерство

Сутність
Система органів державного управління може
змінити цільовий показник облікової ставки, яка
безпосередньо впливає на формування кредитної
або депозитної ставки
Податкові пільги завжди були і залишаються
об’єктом особливої уваги і зацікавленості
платників, оскільки можливість їх застосування
означає повне або часткове звільнення від
оподаткування податками та зборами, у тому
числі податком на прибуток. Для деяких суб’єктів
господарювання податкові пільги мають
постійний характер, для інших, з метою
стимулювання їх розвитку, надаються на певний
період часу
Ослаблення торгових обмежень і створення зон
вільної торгівлі дозволяє підприємствам
збільшити свої доходи
Державні структури безпосередньо заохочують
підприємницьку діяльність, укладають контракти
з приватними компаніями для виконання
державних обов'язків

нале правове забезпечення, що має передбачати зако+
нодавче закріплення шляхів реалізації фінансово+кре+
дитного та організаційно+консультативного напрямів
державної підтримки корпоративного сектору із подаль+
шим втіленням цих положень у регіональних програмах
підтримки підприємницької діяльності; 2) фінансово+
кредитна підтримка, яка реалізується за допомогою
прямих і непрямих форм; встановлення системи гаран+
тованого доступу суб'єктів господарювання до кредит+
них ресурсів, створення різноманітних державних про+
грам підтримки банківських установ, які кредитують
великий бізнес; 3) організаційно+консультаційне забез+
печення, яке реалізується за допомогою розгалуженої
інфраструктури розвитку корпорацій, що сприятиме
залученню їх до виконання науково+технічних і соціаль+
но+економічних програм, здійснення поставок продукції
(робіт, послуг) для державних і регіональних потреб.
На сьогодні державний і корпоративний сектори
нерозривно пов'язані один з одним, зміни в одному ча+
сто пов'язують з наслідками діяльності іншого. Саме в
інтересах країни здійснювати політику розвитку еконо+
міки держави і при цьому забезпечувати сприятливі умо+
ви для ведення бізнесу. В цьому випадку уряд має в своє+
му розпорядженні достатню кількість інструментів для
заохочення ділової активності у всій економіці або в
конкретних галузях. Державна політика підтримки стра+
тегічних корпорацій має значну кількість інструментів.
Проте в Україні не всі вони реалізовані в повній мірі та
ефективно функціонують. В даному дослідження про+
ведена їх систематизація за функціональним призначен+
ням (табл. 1) [5]:
По+перше, це процентні ставки. Система органів
державного управління може змінювати цільовий показ+
ник облікової ставки. Тобто це той показник, який без+
посередньо впливає на банківські кредитні та депозитні
ставки. Регулюючи облікову ставку уряд країни може
стимулювати або обмежувати кредитування бізнесу і
споживачів. За умови зниження кредитних ставок, за+
позичення корпоративного сектору стає більш прибут+
ковим. Це відповідно спонукає підприємства залучати
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Доцільність для імплементації
в Україні
Застосування цього інструменту
не є розповсюдженим, а
відбувається тільки в
короткострокових масштабах
Для українських реалій
застосування такого механізму
вбачається досить
фрагментарним,
інфраструктурне забезпечення
цього процесу має досить
складний характер

У контексті приєднання до
договорів СОТ використання не
є доцільним
Нормативно-правова база на
сьогодні має досить
фрагментарний характер, а тому
застосування нині такого
підходу має досить обмежену
дію

такі кошти в свою діяльність, тим самим розширюючи
можливості їхньої господарської діяльності. Крім того,
це дозволяє споживачам відчувати тимчасове збільшен+
ня дискреційних доходів. На сьогодні такий інструмент
є досить громіздким та зачіпає інші сфери суспільного
відтворення. Слід зазначити, що ступінь застосування
цього інструменту в Німеччині, Сполучених Штатах Аме+
рики та інших високорозвинутих країнах не є розпов+
сюдженим, регулювання облікової ставки відбувається
тільки в короткострокових масштабах [5].
По+друге, це податкові пільги. Вважається, що саме
більш низькі податки на корпоративні доходи стимулю+
ють розвиток підприємницької діяльності. Країни мо+
жуть застосовувати і інший податковий інструментарій
з метою стимулювання конкретних галузей. Податкові
стимули для певних видів бізнесу в певних галузях мо+
жуть дати молодим ринкам потужний імпульс. Яскра+
вим прикладом цього в сучасних умовах є розвиток
бізнесу в сфері відновлювальної енергетики, а саме
сонячна енергетика. Податкові стимули спонукають
підприємницький сектор створювати підприємства з
виробництва сонячної енергії, а споживчий сектор спо+
нукають купувати сонячне обладнання. Варто також
розглянути приклад побудови системи податкових пільг
у США. Сorporate incometax (дослівно податок на дохід
корпорацій) у США відображає податок на прибуток.
Оподаткуванню підлягає оподаткований прибуток —
дохід звільнений від частини витрат. Проте, як свідчить
досвід державного управління в США, пільги зі сплати
податку на прибуток корпорацій забезпечують обме+
жені податкові стимули для підприємств, які є збитко+
вими. В США для підприємств, які сплачували податки
протягом трьох останніх років до року отримання
збитків, можуть "переносити" збитки і при цьому отри+
мати відшкодування податку. Проте сума відшкодуван+
ня не може перевищувати загальної суми сплачених по+
датків за ці три роки. Однак для деяких фірм поточні
збитки перевищують потенційні податкові відшкодуван+
ня. Це може статися, коли підприємство отримало збит+
ки протягом декількох послідовних років або коли знач+
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на сума збитку отримана за один рік. Фірми, які вичер+
пують свої потенційні відшкодування, повинні перено+
сити частину збитків на майбутній період, використову+
ючи їх для компенсації майбутніх оподатковуваних до+
ходів. Для цих фірм гранична ставка податку на прибу+
ток, а також цінність податкових відрахувань, критично
залежать від того, коли вони відновили свій податко+
вий статус. Таким чином, підприємства, які очікують от+
римання збитків, фактично будуть стикатися з дуже
низькими граничними податковими ставками. Недоско+
налі положення про компенсацію збитків можуть істот+
но змінити стимулюючі наслідки податку на прибуток.
Аналіз діяльності підприємств показав, що для здійснен+
ня інвестиційних проектів, вдалим є використання амор+
тизаційних відрахувань та інвестиційних податкових
кредитів, оскільки вони мають наростаючий характер.
Проте для фірм, які мають перенесені податкові відшко+
дування, нарахування та реалізація цих сум відбувають+
ся в різні дати. Зазначимо, що у країнах ЄС та США по+
даткові пільги на капітальні вкладення найчастіше на+
даються або у вигляді інвестиційного податкового кре+
диту, або ж — інвестиційної податкової знижки. Як пра+
вило, інвестиційний податковий кредит надається ком+
паніям, що спрямовують інвестиції на впровадження
нової техніки, устаткування, технологій. Стосовно інве+
стиційної податкової знижки — її розмір встановлений
у відсотках від вартості впроваджуваної техніки та скла+
дає: 5,3 % у Японії (для електронної техніки і устатку+
вання), 50% у Великобританії (для 1+го року експлуа+
тації нової техніки, технології, матеріалів), 10—15 % у
Канаді (залежно від освоєності території, місця розта+
шування компанії — освоєні або неосвоєні райони краї+
ни) і 100 % в Ірландії. У США ця пільга відносно інвес+
тицій застосовується лише для енергетичного устатку+
вання [3]. Зазначений інструмент державної підтримки
стратегічних корпорацій має певні недоліки, хоча є до+
сить релевантним та застосовуваним в США та інших
економічно розвинутих країнах. Для українських реалій
застосування такого механізму вбачається досить фраг+
ментарним, бо інфраструктурне забезпечення цього
процесу має досить складний характер. До того ж впро+
вадження такої системи може запустити механізм махі+
націй [9].
По+третє, запровадження системи заходів у рам+
ках зовнішньої політики, таких як тарифи та імпортні
квоти. Вони можуть бути знижені або усунені для сти+
мулювання зовнішньої торгівлі. Ослаблення торгових
обмежень або організація зон вільної торгівлі можуть
дозволити місцевим підприємствам отримати значну
економію коштів. Це дозволить їм збільшити свої до+
ходи, за рахунок аутсорсингу праці та виробничого
середовища, використання більш дешевших матері+
алів. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності кор+
порацій сприяє збільшенню прибутку, тим самим сти+
мулюючи розширення бізнесу. Однак у новітніх реа+
ліях цей механізм державної політики є не досить
дієвим. Обгрунтування цієї тези можна відобразити
на прикладі взаємних позовів уряду США і Китаю. Так
у вересні 2017 року Сполучені Штати Америки ініцію+
вали звернення щодо використання Китаєм квот та+
рифних ставок (TRQ) для рису, пшениці і кукурудзи у
Світовій організації торгівлі. Уряд США звинуватив

адміністрацію Пекіна в діях, які порушили умови СОТ
і нанесли збитки агроекспорту США. Комісія USTR
СОТ заявила, що світові ціни на три сировинні товари
були нижчими від внутрішніх цін Китаю, проте країна
не максимізувала використання TRQ, які щорічно про+
понують більш низькі мита на певний обсяг імпорто+
ваних зернових. Згідно з даними Міністерства
сільського господарства США, TRQ для трьох товарів
коштували понад 7 мільярдів доларів в 2015 році. З
вищезазначеного зрозуміло, що Сполучені Штати
будуть агресивно переслідувати це звернення від
імені американських фермерів, які займаються виро+
щуванням рису, пшениці і кукурудзи". Це було друге
звернення до сільськогосподарської політики Китаю
торговельним представником США з вересня і ос+
таннім в серії торговельних суперечок між найбіль+
шими економіками світу. Після зазначених дій Китай
ініціював скаргу до СОТ проти Сполучених Штатів і
Європи. Як наслідок, що вони не розглядають Китай
як ринкову економіку і не послабили розрахунки ан+
тидемпінгових мит на китайські товари. З появою
Світової Організації Торгівлі удосконалення держав+
ної підтримки стратегічних корпорацій на засадах
управління імпортними квотами не має позитивного
потенціалу. Якщо навіть найбільші економіки світу не
мають змогу залучати такий підхід, то в українських
реаліях застосування цього інструменту призведе
тільки до ескалації торгових конфліктів і не є доціль+
ним [7].
По+четверте, це державно+приватне партнерство.
Державні структури можуть стимулювати розвиток
підприємницької діяльності шляхом укладання кон+
трактів для виконання державних обов'язків. Дуже ча+
сто державно+приватне партнерство включає контракт
між державним сектором і приватною стороною. В та+
ких відносинах юридична особа надає державну послугу
або проект і передбачає значний фінансовий, технічний
і операційний ризик у проекті. У деяких типах держав+
но+приватного партнерства вартість користування по+
слугою покривається виключно користувачами послу+
ги, а не платником податків. В інших типах капітальні
вкладення здійснюються приватним сектором на основі
контракту з урядом на надання узгоджених послуг, а
вартість надання послуги повністю або частково покри+
вається урядом. Внесок уряду в державно+приватне
партнерство також може бути натуральним (зокрема,
передача існуючих активів). У проектах, спрямованих
на створення суспільних благ, таких як інфраструктур+
ний сектор, уряд може надати капітальну субсидію у
вигляді одноразового гранту щоб зробити цей проект
економічно життєздатним. У деяких інших випадках
уряд може підтримати проект, надаючи субсидії на до+
ходи, включаючи податкові пільги або гарантовані річні
доходи протягом фіксованого періоду часу. У всіх ви+
падках партнерські відносини включають передачу знач+
них ризиків приватному сектору. Оптимальним розпо+
ділом ризиків є генератор основних значень для цієї мо+
делі надання адміністративної послуги. Слід відзначи+
ти, що удосконалення державної підтримки стратегіч+
них корпорацій на основі державно+приватного парт+
нерства в нашій країні має потенціал, проте норматив+
но+правова база на сьогодні не носить системного ха+
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рактеру, а тому застосування нині такого підходу має
досить обмежену дію [10].
По+п'яте, це гранти, позики і виплати. Концепту+
ально уряд має доступ до індивідуальних і ділових
податкових грошей і має можливість розподіляти ці
гроші, щоб вплинути на зміни в усій економіці в ціло+
му та корпоративному секторі зокрема. Кредити та
програми грантів, пропоновані бе зпосере дньо
суб'єктам господарювання, є одним із способів ви+
користання податкових надходжень для стимулю+
вання ділової активності. Інший спосіб, за даними
America.gov, полягає у фінансуванні агентств і про+
грам, які надають допомогу корпораціям, які розви+
ваються. Допомоги по безробіттю і інші соціальні
трансферти з надання допомоги забезпечують, щоб
у великого числа людей було достатньо грошей, аби
оплачувати свої рахунки, надаючи їм додатковий
дискреційний дохід, який зазвичай потрапляє в руки
підприємств. Нині зазначені практики мають потен+
ціал в Україні. Водночас вони є внутрішніми механі+
змами державної підтримки підприємств та підприє+
мництва і опосередковано відноситься до держав+
ної політики регулювання діяльності стратегічних
корпорацій [8].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, проаналізувавши основні існуючи
напрями удосконалення державної підтримки страте+
гічних корпорацій в Україні слід відзначити, що в рам+
ках українських реалій більшість практик не доступна
для України в повній мірі. Новітні механізми держав+
ного управління в сфері економічної дипломатії зна+
ходяться на стадії трансформації. Впровадження ви+
щезазначених напрямів з удосконалення процесів дер+
жавного управління в діяльність стратегічних корпо+
рацій потребує значних інвестицій, які нині є недостатн+
іми з причин зовнішньої та внутрішньої ескалації, яка
проявляється у всіх суспільних сферах взаємодії. За
таких умов удосконалення державного управління в
сфері підтримки стратегічних корпорацій повинно ак+
центувати увагу на найбільш перспективному підході
та концентрувати зусилля на міжнародних інституціях,
що забезпечить більшу інтеграцію до світового госпо+
дарства.
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THE STRUCTURALLY FUNCTIONAL SYNTHESIS OF PUBLIC ADMINISTRATION
OF EMERGENCIES' RISKS
У статті здійснено структурнофункціональний синтез державного управління ризиками виник
нення надзвичайних ситуацій. Побудовано послідовність етапів структурнофункціонального син
тезу моделі системи державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій, яка
містить такі стадії: формулювання теоретичних основ створення системи державного управління
ризиками виникнення надзвичайних ситуацій; обгрунтування можливостей системи державного
управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій; розробка моделі системи державного уп
равління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій; програмування дій системи державного уп
равління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій; прийняття рішень на основі моделювання
державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій. Визначено можливості по
слідовності етапів структурнофункціонального синтезу моделі системи державного управління ри
зиками виникнення надзвичайних ситуацій. Підкреслено, що вона дозволяє простежити внутрішні
зв'язки пропонованої теорії синтезу моделі системи державного управління ризиками виникнення
надзвичайних ситуацій і способів її функціонування.
The structurally functional synthesis of public administration of emergencies' risks is carried out in the
article. The sequence of stages of structurally functional synthesis of model of system of public
administration of emergencies' risks is constructed. The given sequence of stages contains the following
stages: the formulation of theoretical bases of creation of system of public administration of emergencies'
risks; the justification of opportunities of system of public administration of emergencies' risks; the
development of model of system of public administration of emergencies' risks; the programming of
actions of system of public administration of emergencies' risks; the decisionmaking on the basis of
modeling of public administration of emergencies' risks. The possibilities of the sequence of stages of
structurally functional synthesis of model of system of public administration of emergencies' risks are
defined. It is emphasized that it allows tracking internal communications of the theory of synthesis of
model of system of public administration of emergencies' risks and ways of its functioning.

Ключові слова: структурно#функціональний синтез, державне управління, ризики, надзвичайні ситуації.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
При рішенні широкого спектра завдань (військово+
політичних, соціально+економічних, організаційно+тех+
нічних тощо) виникає необхідність розгляду проблеми
захисту від різного роду ризиків. У межах рішення ком+
плексної проблеми захисту від подібних ризиків ство+
рюється відповідна система державного управління
ризиками виникнення надзвичайних ситуацій, яка, у
свою чергу, потребує чітко вираженої структури.

гала дослідженню численних науковців, зокрема, таких:
О.С. Проневич [3], І.А. Чуб [4] та ін.

МЕТА СТАТТІ

Метою роботи є здійснення структурно+функціо+
нального синтезу державного управління ризиками ви+
никнення надзвичайних ситуацій.
З урахуванням необхідності досягнення по+
ставленої мети у роботі вирішуються такі завдан+
ня:
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
— побудувати послідовність етапів структурно+фун+
І ПУБЛІКАЦІЙ
кціонального синтезу моделі системи державного
Проблема державного управління ризиками виник+ управління ризиками виникнення надзвичайних ситу+
нення надзвичайних ситуацій у сучасних умовах підля+ ацій;
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гальнена модель не повинна містити додат+
кових даних про специфічні ділянки тери+
торії. Така модель будується з обліком
тільки тих компонентів системи, які завжди
перебувають у взаємодії у процесі розвит+
Методологія
Методичні основи
Технологія
ку соціально+економічної системи [4].
Наведена послідовність складається з
п'яти етапів. На першому етапі формулюють+
ся теоретичні основи створення системи
Обґрунтування можливостей системи державного
державного управління ризиками виникнен+
управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій
ня надзвичайних ситуацій.
Конкретизація
Конкретизація
Конкретизація дій
У межах цього етапу формується зміст
системи
можливостей
методології рішення проблеми:
— базові поняття, ключові слова й
аксіоми теорії розробки й
функціонування системи державного
управління ризиками настання виникнення
Розробка моделі системи державного управління ризиками
надзвичайних ситуацій та її компонентів;
виникнення надзвичайних ситуацій
— базові логічні правила розкриття
Характеристика Формування
Ступінь
Коригування
змісту теорії створення та функціонування
показників
структури
впровадження
моделі
системи державного управління ризиками
моделі
моделі
моделі
виникнення надзвичайних ситуацій та її ком+
понентів;
— базові залежності результату функ+
ціонування системи державного управління
Програмування дій системи державного управління
ризиками виникнення надзвичайних ситу+
ризиками виникнення надзвичайних ситуацій
ацій від кількісних і якісних характеристик
Сили та засоби
Засоби
Засоби
Очікувані
зовнішнього та внутрішнього середовища.
нейтралізації
цивільного захисту
взаємодії
результати
У межах першого етапу наведеної по+
негативних
слідовності
представляються методичні ос+
впливів
нови (методи) розкриття змісту теорії ство+
рення та функціонування системи держав+
ного управління ризиками виникнення над+
Прийняття рішень на основі моделювання державного
звичайних ситуацій, а також її компонентів і
управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій
ресурсів. При цьому основними елемента+
ми зазначених методичних основ є такі:
Проекція моделі
Засоби дії
Проекція моделі дій
— методи обгрунтування можливостей
об’єкта
системи державного управління ризиками
виникнення надзвичайних ситуацій і ме+
Рис. 1. Послідовність етапів структурно=
ханізмів їхньої реалізації;
функціонального синтезу моделі системи державного
— методи оцінки ефективності функціо+
управління ризиками виникнення надзвичайних
нування системи державного управління ри+
ситуацій
зиками виникнення надзвичайних ситуацій;
— визначити можливості послідовності етапів структур+
— методи обгрунтування дій системи державного
но+функціонального синтезу моделі системи державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій
управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій. та її компонентів [1; 2].
Зокрема методичні основи надають інструментарій
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
для визначення кількісних і якісних характеристик систе+
Структурно+функціональний синтез забезпечує га+ ми державного управління ризиками виникнення надзви+
рантоване системне державне управління ризиками ви+ чайних ситуацій та її компонентів. У такий спосіб форму+
никнення надзвичайних ситуацій.
ються певні характеристики можливостей системи держав+
Відповідно, доцільно побудувати послідовність ного управління ризиками виникнення надзвичайних си+
етапів, що відбиває зміст основних стадій вироблення туацій та її впровадження з урахуванням можливих впливів
єдиного погляду на розробку та функціонування систе+ соціально+економічних чинників та особливостей зовніш+
ми державного управління ризиками виникнення над+ нього і внутрішнього середовища. Методи обгрунтування
звичайних ситуацій (рис. 1).
можливостей системи державного управління ризиками
При цьому на початковому етапі побудови моделі виникнення надзвичайних ситуацій і механізмів її впровад+
системи державного управління ризиками виникнення ження грунтуються на аксіомах, базових залежностях до+
надзвичайний ситуацій краще починати із розгляду за+ сягнення результатів, базових логічних правилах, природ+
гальної системи. Подібний спосіб моделювання буде ничо+наукових й інших законах предметної області. Для
відбивати вузлові процеси, загальні для всіх територій, обгрунтування дій системи державного управління ризи+
а не властивості окремої територіальної системи. Уза+ ками виникнення надзвичайних ситуацій та її компонентів,
Формулювання теоретичних основ створення системи
державного управління ризиками виникнення
надзвичайних ситуацій
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а також розподілу ресурсів, яким притаманні певні мож+
ливості та механізми реалізації у відповідних умовах, не+
обхідно мати інструментарій, що дозволяє формувати
подібний процес. Тому в межах першого етапу наведеної
послідовності представлено також методи обгрунтування
дій системи державного управління ризиками виникнення
надзвичайних ситуацій, що забезпечують цілеспрямовану
діяльність керівництва щодо рішення необхідних соціаль+
но+економічних й організаційно+технічних завдань.
Для приведення у відповідність методів обгрунту+
вання можливостей системи державного управління
ризиками виникнення надзвичайних ситуацій, меха+
нізмів її реалізації, методів обгрунтування її дій, її ком+
понентів, сил і засобів із поставленими цілями й завдан+
нями, потрібно також прийняти до уваги методи оціню+
вання ефективності функціонування системи державно+
го управління ризиками виникнення надзвичайних си+
туацій, її компонентів, а також розподілу ресурсів.
Крім того, на першому етапі послідовності наявні ос+
нови технології розкриття змісту й функціонування си+
стеми державного управління ризиками виникнення над+
звичайних ситуацій, а також її компонентів.
При цьому під основними елементами технології
розуміються такі:
— закономірності, зміст і характер дій функціону+
вання системи державного управління ризиками виник+
нення надзвичайних ситуацій, а також її компонентів;
— способи підготовки й ведення зазначених дій;
— способи та методи організації й підтримки взає+
модії й управління, вимоги до дій;
— зовнішні впливи соціально+економічної обстановки.
Цей рівень схеми містить три основних елементи:
— конкретизація системи державного управління
ризиками виникнення надзвичайних ситуацій;
— конкретизація реалізації можливостей системи;
— конкретизація дій системи державного управ+
ління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій [3].
Система державного управління ризиками виник+
нення надзвичайних ситуацій конкретизується на основі
приведення у відповідність можливостей єдиної держав+
ної системи цивільного захисту і механізмів їхньої реа+
лізації через відповідну структуру.
На четвертому рівні послідовності етапів представлені
базові елементи програмування дій системи державного
управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій.
На п'ятому рівні послідовності етапів представлено
елементи рішення керівництва щодо соціально+еконо+
мічних й організаційно+технічних завдань.
У цілому, запропонована послідовність етапів дозволяє
простежити внутрішні зв'язки пропонованої теорії синтезу
моделі системи державного управління ризиками виникнен+
ня надзвичайних ситуацій і способів її функціонування.
Ключовим суб'єктом системи державного управ+
ління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій є
єдина державна система цивільного захисту.

1. Побудовано послідовність етапів структурно+фун+
кціонального синтезу моделі системи державного управ+
ління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій, яка
містить наступні стадії: формулювання теоретичних ос+
нов створення системи державного управління ризика+
ми виникнення надзвичайних ситуацій; обгрунтування
можливостей системи державного управління ризика+
ми виникнення надзвичайних ситуацій; розробка моделі
системи державного управління ризиками виникнення
надзвичайних ситуацій; програмування дій системи дер+
жавного управління ризиками виникнення надзвичайних
ситуацій; прийняття рішень на основі моделювання дер+
жавного управління ризиками виникнення надзвичайних
ситуацій.
2. Визначено можливості послідовності етапів
структурно+функціонального синтезу моделі системи
державного управління ризиками виникнення надзви+
чайних ситуацій. Підкреслено, що вона дозволяє про+
стежити внутрішні зв'язки пропонованої теорії синте+
зу моделі системи державного управління ризиками
виникнення надзвичайних ситуацій і способів її функ+
ціонування.
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LEGISLATIVE AND FINANCIAL PROVIDING OF PROCESS OFCREATION
OF THE INCORPORATED TERRITORIAL COMMUNITIES
У статті охарактеризовано законодавче та фінансове забезпечення проведення децентралізації
місцевої влади в Україні. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади є однією із найважливіших стратегічних реформ у створенні нової системи адмін
істративнотериторіального устрою. У середньостроковій перспективі реформа децентралізації
визначена серед ключових пріоритетів у формуванні системи ефективного врядування в державі.
Одним із найважливіших чинників успішного проведення реформи є достатнє наповнення бюджетів
об'єднаних територіальних громад.
In the article the legislative and financial providing of realization of decentralization of localauthority
is described in Ukraine. Conception of reformation of local selfgovernment and territorial organization
of power is one of major strategic reforms in creation of the new system of administrativeterritorial device.
In a mediumterm prospect reform of decentralization is certain among key priorities in forming of the
system of effective governance in the state. One of major factors of successful realization of reform there
is the sufficient filling of budgets of the incorporated territorial communities.

Ключеві слова: законодавче забезпечення, децентралізація, реформа, об'єднана територіальна гро#
мада, податки.
Key words: legislative providing, decentralization, reform, incorporated territorial community, taxes.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Створення об'єднаних територіальних громад є однією
із основних етапів децентралізації місцевої влади. Для ус+
пішного проведення децентралізації необхідне як законо+
давче, так і фінансове забезпечення цього процесу. За
роки, що триває процес децентралізації, прийнято низку
необхідних законів, розпоряджень та постанов Кабінету
Міністрів України, виконання яких і забезпечило досягнен+
ня перших успіхів. Проте створення об'єднаних територі+
альних громад, на нашу думку, проводиться низькими тем+
пами, незважаючи на достатньо потужну законодавчу базу.
Виходячи із цього, необхідно, щоб керівники нереформо+
ваних місцевих органів влади досконало вивчали законо+
давчі акти щодо децентралізації та доносили їх зміст до
жителів громад та наголошували на необхідності рефор+
ми влади. На наше переконання, саме недостатня інфор+
мованість наших громадян у перевагах об'єднаних тери+
торіальних громад перешкоджає більш швидкому рефор+
муванню місцевої влади. Звичайно, нормативні акти щодо
децентралізації органів місцевого самоврядування потре+
бують удосконалення, однак, основні засади цього рефор+
мування законодавчо добре прописані.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема децентралізації та фінансового забезпе+
чення реформування місцевої влади є предметом до+
слідження багатьох учених, серед яких О.М. Бабич,
А.І. Бондаренко, А.С. Матвієнко, О.Є. Нездойминога,
А.Ф. Ткачук, Б.М. Шевчук та ін. Проте питання комп+
лексного нормативного забезпечення процесів децент+
ралізації щодо створення об'єднаних територіальних
громад вивчені недостатньо та потребують подальших
досліджень.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є визначення ролі децентралізації у
реформуванні місцевого самоврядування та терито+
ріальної організації влади.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Однією із найважливіших стратегічних реформ, про+
голошених Урядом України, є реформа децентралізації
місцевої влади, концептуальні засади якої були схвалені
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у 2014 році. Розпорядженням Кабінету Міністрів Украї+
ни від 1 квітня 2014 р. № 333+р "Про схвалення Концепції
реформування місцевого самоврядування та терито+
ріальної організації влади в Україні" було схвалено саму
концепцію децентралізації та етапи її впровадження [1].
Відповідно до цього розпорядження Концепція реалі+
зується у два етапи, а саме:
1. На першому етапі передбачається:
— внести до Конституції України зміни щодо утво+
рення виконавчих органів обласних і районних рад та
розподілу повноважень між ними;
— прийняти законодавчі акти щодо запроваджен+
ня механізму прямого народовладдя, створити сприят+
ливі правові умови для широкого залучення населення
до прийняття управлінських рішень органами місцево+
го самоврядування;
— удосконалити законодавство України для реалі+
зації права територіальних громад на добровільне
об'єднання, передбачивши при цьому надання держав+
ної підтримки об'єднаним громадам протягом п'яти
років після утворення для поліпшення інфраструктури
надання послуг та транспортної доступності;
— створити законодавчу основу для реалізації пра+
ва територіальних громад на співробітництво на заса+
дах ресурсно+організаційної кооперації та отримання
державної підтримки для реалізації проектів такого
співробітництва;
— законодавчо врегулювати нову систему адміні+
стративно+територіального устрою;
— здійснити моделювання адміністративно+територ+
іальних одиниць у регіонах та розробити проекти норма+
тивних актів, необхідних для завершення формування
нової системи адміністративно+територіального устрою;
— визначити Мінрегіон головним центральним ор+
ганом виконавчої влади з проведення реформування
місцевого самоврядування та територіальної організації
влади і розробити на рівні Кабінету Міністрів України
механізм координації проведення зазначеного рефор+
мування;
— провести широку інформаційно+роз'яснювальну
роботу з питань реформування місцевого самовряду+
вання та територіальної організації влади;
— завершити формування законодавчої бази з пи+
тань діяльності органів місцевого самоврядування та
органів виконавчої влади на новій територіальній основі
з визначенням їх повноважень та ресурсного забезпе+
чення відповідно до вимог цієї Концепції.
2. На другому етапі передбачається:
— уніфікувати і стандартизувати публічні послуги,
що надаються населенню органами місцевого самовря+
дування та органами виконавчої влади з урахуванням
принципів максимальної доступності послуг для спожи+
вачів та визначити на законодавчому рівні умови для їх
належного фінансування;
— провести інституційну реорганізацію органів
місцевого самоврядування та місцевих органів виконав+
чої влади на новій територіальній основі;
— провести місцеві вибори з урахуванням рефор+
мованої системи органів місцевого самоврядування;
— удосконалити систему планування території громад,
вирішити питання забезпечення новостворених громад схе+
мами планування території та генеральними планами.

Фінансування заходів з реалізації Концепції здійсню+
ється з державного та місцевих бюджетів у межах асиг+
нувань, що передбачаються у бюджетах відповідних те+
риторіальних громад на відповідний рік, а також за ра+
хунок міжнародної технічної та фінансової допомоги.
У розвиток вказаної Концепції Кабінет Міністрів Ук+
раїни у вересні місяці 2016 р. розпорядженням "Деякі пи+
тання реалізації Концепції реформування місцевого само+
врядування та територіальної організації влади в Україні"
№ 688+р прийняв нову редакцію плану заходів щодо впро+
вадження Концепції реформування місцевої влади в Ук+
раїні [2]. Планом заходів, зокрема, передбачено:
— розроблення навчальних програм для посадових
осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад
та державних службовців, зокрема з питань децентра+
лізації фінансової системи, зміцнення матеріальної та
фінансової основи місцевого самоврядування;
— проведення інформаційно+роз'яснювальної роботи
з питань реформування місцевого самоврядування та те+
риторіальної організації влади із залученням представників
органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, громадсь+
ких організацій, міжнародної технічної допомоги;
— надання консультативно+методологічної допо+
моги органам місцевого самоврядування, в тому числі
об'єднаним територіальним громадам (у подальшому —
ОТГ), з питань створення та організації діяльності
центрів надання адміністративних послуг;
— надання відповідно до компетенції методичної та
практичної допомоги ОТГ з підготовки проектів і про+
грам соціально+економічного розвитку за рахунок
коштів субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ, дер+
жавного фонду регіонального розвитку та міжнародної
технічної допомоги;
— надання організаційно+методичної допомоги
місцевим органам виконавчої влади в реалізації отри+
маних повноважень у сфері архітектурно+будівельного
контролю;
— сприяння територіальним громадам (насамперед
ОТГ) у формуванні оптимальної мережі навчальних за+
кладів;
— запровадження в територіальних громадах (на+
самперед в об'єднаних територіальних громадах) посад
дільничних поліцейських;
— заслуховування звітів відповідних центральних
органів виконавчої влади щодо стану виконання зав+
дань, передбачених цим планом заходів.
У грудні місяці 2016 року Указом Президента Укра+
їни "Про першочергові заходи розвитку місцевого са+
моврядування в Україні на 2017 рік" [3], доручено Каб+
інету Міністрів України розробити і затвердити комплекс
заходів на 2017 рік, спрямованих на активізацію рефор+
мування місцевого самоврядування та державну
підтримку добровільного об'єднання територіальних
громад, передбачивши, зокрема:
— удосконалення механізму державного стимулю+
вання добровільного об'єднання територіальних громад
з метою підвищення їх спроможності;
— посилення взаємодії органів виконавчої влади з
органами місцевого самоврядування з питань розроблен+
ня та виконання проектів і програм економічного та соц+
іального розвитку адміністративно+територіальних оди+
ниць, залучення для реалізації таких проектів і програм
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коштів у рамках державно+приватного партнерства;
— поліпшення організації надання консультативної
та методичної допомоги органам місцевого самовряду+
вання об'єднаних територіальних громад щодо реалі+
зації ними наданих законом повноважень місцевого са+
моврядування у бюджетній, фінансовій, освітній, ме+
дичній та інших сферах;
— налагодження системної роботи органів виконав+
чої влади з органами місцевого самоврядування, їх асо+
ціаціями щодо виявлення, аналізу та розв'язання
спільних для територіальних громад проблем, що вини+
кають в процесі реформування місцевого самоврядуван+
ня та добровільного об'єднання територіальних громад;
— опрацювання питання стосовно удосконалення
законодавства України щодо проведення перших виборів
в ОТГ, розмежування повноважень між районною радою
та органом місцевого самоврядування об'єднаної тери+
торіальної громади у разі, якщо межі такої громади по+
вністю співпадають з межами району, розмежування по+
вноважень органів виконавчої влади та органів місцево+
го самоврядування, у тому числі у сфері земельних відно+
син, ліцензування і надання дозволів, а також щодо виз+
начення механізмів здійснення державного контролю за
відповідністю рішень органів місцевого самоврядування
Конституції та законам України, зупинення рішень заз+
начених органів з мотивів невідповідності Конституції чи
законам України з одночасним зверненням до суду;
— забезпечення неухильного виконання законів Ук+
раїни щодо децентралізації надання адміністративних
послуг та розширення повноважень органів місцевого
самоврядування у цій сфері, сприяння органам місце+
вого самоврядування у створенні центрів надання адмі+
ністративних послуг;
— удосконалення системи підвищення кваліфікації
посадових осіб місцевого самоврядування і механізму
прийняття на службу в органи місцевого самоврядуван+
ня висококваліфікованих осіб;
— опрацювання питання щодо залучення міжнарод+
ної фінансової та технічної допомоги для забезпечення
реалізації заходів, спрямованих на реформування
місцевого самоврядування.
Більшість українців підтримують реформу децент+
ралізації. В рамках Моніторингу сприйняття реформ у
березні 2017 р. було проведено опитування компанією
Kantar TNS в Україні. За його результатами більше по+
ловини опитаних (55 %) підтримують впровадження
децентралізації, лише 15% — не підтримують [4].
У квітні 2017 р. Урядом прийнято розпорядження
"Про затвердження середньострокового плану пріори+
тетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних
дій Уряду на 2017 рік" [5], У середньостроковому плані
реформа децентралізації визначена серед ключових
пріоритетів у формуванні системи ефективного вряду+
вання в державі. Таким чином, прийнято середньостро+
кову маршрутну карту реформи, що дає можливість гро+
мадам планувати і бюджети, і свій розвиток не на рік,
на перспективу. Середньостроковим планом передба+
чено 100% об'єднання місцевих рад базового рівня у
спроможні територіальні громади до 2020 року.
У розвиток реформи децентралізації у 2017 році
Верховною Радою України було прийнято ряд законів,
серед них:
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— закон України "Про внесення змін до деяких за+
конодавчих актів України щодо добровільного приєднан+
ня територіальних громад". Законом впроваджено поря+
док добровільного приєднання до вже створеної ОТГ,
уточнено вимоги щодо визнання ОТГ спроможною [6];
— закон України "Про внесення змін до деяких за+
конодавчих актів України щодо особливостей добро+
вільного об'єднання територіальних громад, розташо+
ваних на територіях суміжних районів". Законом впро+
ваджено механізм для створення ОТГ, до складу якої
увійшли територіальні громади сусідніх адміністратив+
них районів та можливість створення ОТГ, центром якої
є місто обласного значення, визначено порядок призна+
чення перших місцевих виборів у таких ОТГ [7];
— закон України "Про внесення змін до деяких за+
конів України щодо статусу старости села, селища".
Законом удосконалено діяльність інституту староств
ОТГ, уточнено правовий статус старости, визначено його
повноваження та форми підзвітності і відповідальність
перед громадою та місцевою радою [8];
— закон України "Про внесення змін до деяких за+
конів України щодо набуття повноважень сільських, се+
лищних, міських голів", згідно з яким внесено зміни до
законів України "Про місцеве самоврядування" та "Про
місцеві вибори" щодо набуття повноважень сільського,
селищного, міського голови, зокрема, що повноваження
новообраного сільського, селищного, міського голови [9];
— закон України "Про внесення змін до Закону Ук+
раїни "Про Державний бюджет України на 2017 рік"
щодо фінансового забезпечення місцевих виборів" який
вносить зміни до фінансового забезпечення місцевих
виборів [10] та інші.
Велике значення має також і контроль за фінансо+
вим забезпеченням об'єднаних територіальних громад.
Ми погоджуємося із ученими, які стверджують, що
фінанси об'єднаної територіальної громади охоплюють
територію декількох населених пунктів. Тому залучен+
ня до процесу управління представників усіх населених
пунктів приводить до посилення контролю за повноцін+
ним наповненням бюджету та активізує змагальність ок+
ремих адміністративних одиниць у повноцінному напов+
ненні бюджету об'єднаної територіальної громади [11,
с. 446]. З іншого боку, у залежності від того, як фор+
мується бюджет самоврядної одиниці, яким є контроль
за виконанням бюджету, можна говорити наскільки
є повноцінною система самоврядування [12, с. 45]. У
2017 р. прийнято відповідні зміни до деяких законодав+
чих актів, спрямованих на краще наповнення місцевих
бюджетів, у т.ч. бюджетів ОТГ. Постановою Кабінету
Міністрів України "Деякі питання зарахування частини
акцизного податку з виробленого в Україні та ввезено+
го на митну територію України пального до бюджетів
місцевого самоврядування" передбачено зарахування
частини зазначеного акцизного податку до бюджетів
місцевого самоврядування. В цій Постанові також пе+
редбачено щоденний розподіл частини акцизного по+
датку з пального між бюджетами місцевого самовряду+
вання відповідно до визначеної частки [13]. До прикла+
ду, величину частки зазначеного акцизного податку, яка
буде відраховуватися до місцевого бюджету адмініст+
ративно+територіальних одиниць Уманського району
Черкаської області розглянемо у таблиці 1.
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Таблиця 1. Частки для зарахування
до бюджетів місцевого самоврядування
частини акцизного податку з виробленого
в Україні та ввезеного на митну територію
України пального у першому та другому
півріччі 2017 року
(Уманський район Черкаська область)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Назва місцевого
бюджету
адміністративнотериторіальної одиниці
смт. Бабанка
с. Дмитрушки
с. Доброводи
с. Кочержинці
с. Краснопілка
с. Ладижинка
с. Паланка
с. Полянецьке
с. Пугачівка
с. Родниківка
с. Ропотуха
с. Собківка
с. Фурманка
с. Шарин

Частка (округлено до дев’яти
знаків після коми)
перше
друге
півріччя
півріччя
0,000003229
0,000011847
0,000313037
0,000235967
0,000040749
0,000003534
0,000148764
0,000115157
0,000266638
0,000202039
0,001172109
0,000860618
0,000066027
0,000066027
0,000565217
0,000779435
0,000094321
0,00006738
0,000074414
0,000044412
0,000422518
0,000321078
0,000412906
0,000451841
0,001043332
0,000742396
0,000340138
0,000250038

Джерело: [13].

Таблиця 2. Нарахування за даними декларацій
сум акцизного податку з реалізації суб'єктами
господарювання роздрібної торгівлі пального
за 2016 рік
(Уманський район Черкаська область)
№
п/п

Назва бюджету
місцевого
самоврядування

1
смт. Бабанка
2
с. Дмитрушки
3
с. Доброводи
4
с. Кочержинці
5
с. Краснопілка
6
с. Ладижинка
7
с. Паланка
8
с. Полянецьке
9
с. Пугачівка
10
с. Родниківка
11
с. Ропотуха
12
с. Собківка
13
с. Фурманка
14
с. Шарин
Всього

Нарахування
акцизного
податку,
гривень
23 070
2 236 538
291 137
1 062 863
1 905 033
8 374 303
471 738
4 038 271
673 888
531 662
3 018 742
2 950 064
7 454 236
2 430 167
35461712

Джерело: визначено авторами із використанням інформації [13].

Суми нарахування за даними декларацій сум ак+
цизного податку з реалізації суб'єктами господарюван+
ня роздрібної торгівлі пального за 2016 рік, які вклю+
чені до місцевого бюджету адміністративно+територі+
альних одиниць Уманського району Черкаської області
показані в таблиці 2.
Дані таблиці 2 показують, що у 2016 році 14 бюд+
жетів місцевого самоврядування Уманського району
Черкаської області отримали 35,5 млн грн частини ак+
цизного податку від реалізації пального. Найбільші суми
частки вказаного податку були нараховані таким
сільським радам, як Ладижинська та Фурманська.
Більшість сільських територіальних громад Умансько+
го району отримала декілька мільйонів гривень акциз+
ного податку. Ці кошти територіальними громадами

були направлені на благоустрій території населених
пунктів, розвиток соціальної інфраструктури тощо.
Тому, у цьому сенсі, важливо правильно розпорядити+
ся фінансовими ресурсами.
Крім того, законом України "Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо зарахування рент+
ної плати за користування надрами для видобування на+
фти, природного газу та газового конденсату" передба+
чено зарахування 3 % зазначеної ренти до бюджетів міст
республіканського, АР Крим та обласного значення, бюд+
жетів ОТГ за місцезнаходженням (місцем видобутку)
відповідних природних ресурсів [14]. Закон вступає в силу
з 1 січня 2018 року та спрямований на подальший розви+
ток адміністративно+територіальних одиниць, на тери+
торії яких проводиться видобуток вуглеводнів.

ВИСНОВКИ
Отже, законодавче та фінансове забезпечення де+
централізації місцевої влади, на нашу думку, нині є дос+
татнім. Головне зараз — це як ОТГ використають на+
дані державою додаткові можливості для свого розвит+
ку. Об'єднані територіальні громади повинні забезпе+
чити інтереси своїх громадян в усіх сферах життєдіяль+
ності. Тобто зростання добробуту громадян має стати
першорядним завданням цих громад.
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INNOVATIVE PERSPECTIVES IN DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR
IN UKRAINE
У статті висвітлено інноваційні перспективи розвитку аграрного сектору економіки України
та проаналізовано його сучасний стан. Встановлено, що через низку соціальноекономічних та
геополітичних факторів виникли проблеми розвитку галузі, основними з яких є зменшення об
сягу валової продукції сільського господарства, необхідність диверсифікації ринків збуту
сільськогосподарської продукції, звуження фінансової бази розвитку сільськогосподарських
підприємств, скорочення кількості малих фермерських господарств. У результаті дослідження
визначено чітку роль аграрної політики в частині забезпечення прозорості та сприятливості ре
гуляторної політики (скорочення кількості дозвільних процедур, формування ринку корпора
тивних прав, заборона непередбачених законами адміністративних втручань у ведення госпо
дарської діяльності, розвиток механізмів її саморегулювання, спрощення процедур держав
ного контролю, законодавче врегулювання діяльності сімейних ферм та інше).
The article addresses the innovative perspectives of the agricultural sector of Ukraine's economy
development and analyzes its current state. It has been established that due to a number of
socioeconomic and geopolitical factors, there were problems of the development of the industry,
the main ones being the reduction of gross agricultural output, the need for diversification of
agricultural products markets, reduction of the financial base of agricultural enterprises
development, reduction of the number of small farms. As a result of the study, the clear role of the
agricultural policy in terms of ensuring transparency and favorable regulatory policy (reduction of
the number of permits, formation of the corporate rights market, the prohibition of unforeseen laws,
administrative interference in the conduct of economic activity, the development of mechanisms for
its selfregulation, simplification of state control procedures, legislative regulation of activities family
farms, etc.).
Ключові слова: аграрний сектор економіки України, аграрна політика, інноваційний розвиток, інноваційні
перспективи, валова продукція сільського господарства, диверсифікація ринків збуту сільськогосподарсь#
кої продукції, дерегуляція аграрного сектору.
Key words: agricultural sector of Ukraine agricultural policy, innovative development, innovative perspectives
gross agricultural output, diversification of markets of agricultural production, deregulation of agricultural sector.

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

цесів глобалізації, інтеграції до світового економічно+
го простору слід виокремити наявність багатьох про+
блем, що заважають ефективного функціонування га+
лузі. Подальші перспективи розвитку аграрного секто+
Розвиток аграрного сектору об'єктивно є визначаль+ ру залежать від оперативності і ефективності вирішен+
ним у розвитку економіки України в цілому. В умовах ня досконалості логістики зберігання, інфраструктури
мінливого зовнішнього середовища, посилення про+ аграрного ринку, припинення використання застаріло+

101

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
го обладнання, повної адаптації української продукції
до умов міжнародного ринку, а також відповідності ви+
могам щодо якості та безпечності сировини та харчо+
вих продуктів.
Першочергово, слід звернути увагу на недоско+
налість функціонування організаційно+правового меха+
нізму підтримки розвитку аграрного сектора. Оскільки
нині спостерігається в повному обсязі відсутність фінан+
сового забезпечення законів, що приймаються, і неви+
конання вже прийнятих законів та інших нормативно+
правових актів, тобто низька виконавча дисципліна в
державних органах влади.
Зокрема практично ускладнений аналіз ситуації
щодо інноваційної діяльності в аграрній галузі через
відсутність офіційної інформації про стан, характер та
особливості такої діяльності. Адже всупереч рекомен+
даціям Євростату та організації економічного співробі+
тництва та розвитку (ОЕСР), щодо збирання даних про
інновації в Україні не аналізуються статистичні одиниці,
де основним видом діяльності є сільське господарство.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ
АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Комплексне дослідження інноваційного розвитку в
аграрному секторі економіки держави є предметом чис+
ленних публікацій. Серед них можна виділити роботи
Бородіної О.М., Гайдуцького П.І., Єранкіна О.О., Зінчук Т.О.,
Кириленка І.Г., Кропивка М.Ф., Лопатинського Ю.М.,
Лупенка Ю.О., Месель+Веселяка В.Я., Cаблука П.Т., Фе+
дорова М.М. та ін.
Поділяючи думку науковців, вважаємо, що вирішен+
ня складних стратегічних завдань у аграрному секторі
можливе завдяки використанню інновацій із забезпе+
ченням комплексної взаємодії освіти, науки та підприє+
мництва. Досліджуючи дане питання, С.А. Володін од+
ним із завдань реалізації стратегічних напрямів іннова+
ційного розвитку аграрного сектору визначив форму+
вання "… інноваційної політики в наукоємній сфері АПК
для забезпечення безперервної інноваційної діяльності"
[1, с. 349]. Подібне у пропозиціях щодо розвитку висо+
котехнологічних аграрних виробництв має О.І. Дацій,
який пропонує "… розробити основні принципи держав+
ної інноваційної політики, створити нормативно+право+
ву економічну, організаційну й фінансову базу цивіль+
но+правового обороту результатів науково+технічної
діяльності" [3, с. 313]. А тому подальший високотехно+
логічний розвиток галузі потребує комплексного зако+
нодавчого та науково+методологічного врегулювання
інноваційних взаємовідносин в аграрному сектору Ук+
раїни. Оскільки спостерігається відсутність узгодже+
ності між реальними потребами галузі та діями науко+
вих установ, що певною мірою є відображенням незба+
лансованості інноваційної системи. Низький рівень інно+
ваційної активності сільськогосподарських товарови+
робників є також і результатом недосконалої фінансо+
вої системи. Нововведення поребують, насамперед,
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значних інвестицій. А також потрібна активна роль дер+
жави, перш за все, через створення концепції, стратегії
та механізмів регулювання інноваційного розвитку аг+
рарного сектору.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є пошук інноваційних перспектив роз+
витку аграрного сектору України та аналіз ролі аграр+
ної політики у становленні конкурентоспроможного аг+
рарного виробництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Вагомий внесок у розвиток сучасної Україні ро+
бить сільське господарство, формуючи 14 відсотків
валової доданої вартості та біля 40 відсотків валют+
них надходжень від експорту. У ньому використо+
вується основних засобів вартістю понад 100 млрд
грн, господарюючі суб'єкти користуються 19,8 млн га
сільськогосподарських угідь (2016 р.). Сільськогос+
подарські підприємства виробляють на 690,9 млрд грн
продукції [6].
Розвиток науково+технічного прогресу та акти+
візація інноваційних процесів відіграють значну роль
в аграрному се кторі. Зокре ма в рослинництві
запроваджуються нові технології вирощування агро+
культур, систем обробітку грунтів, технологій збері+
гання виробленої продукції. Популярними стають тех+
нології "нульового" обробітку грунтів, "точного" зем+
леробства, системи паралельного водіння агротехні+
ки та внесення добрив для захисту рослин, яке ба+
зується на GPS+навігації. У тваринництві комплексні
інновації можуть дозволити собі лише агропромис+
лові інтегровані формування (агрохолдинги) або
фінансово стійкі господарства. Основна ж кількість
підприємств сільського господарства вимушена орі+
єнтуватися на поелементне вдосконалення технологій
виробництва та зберігання продукції, що пов'язане зі
зміною кількості й параметрів робочих операцій та
підвищенням їх якості [2].
Серед напрямків інноваційного розвитку аграрно+
го сектора можна виділити:
1) створення та впровадження у виробництво висо+
копродуктивних сортів і гібридів сільськогосподарсь+
ких культур, нових порід тварин і птиці;
2) стимулювання агроекологічної діяльності, зокре+
ма, розвитку альтернативного органічного агровироб+
ництва;
3) формування високоосвічених професійних кадрів
[9].
Однак слід зазначити, що перспективні напрями й
характер здійснення інноваційних процесів в аграрно+
му секторі залежать від державної аграрної політики
країни.
Інноваційні процеси в Україні регулюються Зако+
ном України "Про інноваційну діяльність" від
04.07.2002 року, де визначені правові, економічні та
організаційні засади державного регулювання іннова+
ційної діяльності в Україні, встановлені форми стиму+
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лювання державою інноваційних процесів і спрямова+
на підтримка розвитку економіки країни інноваційним
шляхом. Сформовано мету і принципи державної інно+
ваційної політики. Зазначається, що головною метою
державної інноваційної політики є створення соціаль+
но+економічних, організаційних і правових умов для
ефективного відтворення, розвитку й використання на+
уково+технічного потенціалу країни, забезпечення впро+
вадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енер+
го+ та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та
реалізації нових видів конкурентоздатної продукції.
Основними принципами державної інноваційної політи+
ки є: орієнтація на інноваційний шлях розвитку економ+
іки України; визначення державних пріоритетів іннова+
ційного розвитку; формування нормативно+правової
бази у сфері інноваційної діяльності; створення умов для
збереження, розвитку і використання вітчизняного на+
уково+технічного та інноваційного потенціалу; забезпе+
чення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово+
кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності;
ефективне використання ринкових механізмів для спри+
яння інноваційній діяльності, підтримка підприємницт+
ва у науково+виробничій сфері; здійснення заходів на
підтримку міжнародної науково+технологічної коопе+
рації, трансферу технологій, захисту вітчизняної про+
дукції на внутрішньому ринку та її просування на
зовнішній ринок; фінансова підтримка, здійснення спри+
ятливої кредитної, податкової і митної політики у сфері
інноваційної діяльності; сприяння розвиткові іннова+
ційної інфраструктури; інформаційне забезпечення
суб'єктів інноваційної діяльності; підготовка кадрів у
сфері інноваційної діяльності [4].
Динаміка розвитку світової економіки свідчить про
те, що серед основних чинників конкурентоспромож+
ності країн визначальним є впровадження ефективних
механізмів інноваційної політики, що забезпечують кон+
курентоспроможність економіки. Більшістю держав, які
майбутній економічний розвиток пов'язують із здобут+
ками науки та активними інноваційними процесами, роз+
роблено документи, що визначають концептуальне і
стратегічне бачення перспектив інноваційного розвит+
ку економіки та формування національної інноваційної
системи. Такий документ уперше було розроблено у
США, його мають Великобританія, Франція, Німеччи+
на, інші країни ЄС, а також Росія, Білорусь, Казахстан
тощо.
Досвід розвинених країн світу підтверджує, що клю+
чова роль у забезпеченні умов інноваційного розвитку,
формуванні національної інноваційної системи нале+
жить державі, яка встановлює стратегічні цілі, забезпе+
чує ресурсну підтримку, зокрема бюджетне фінансуван+
ня, податкове стимулювання, кредитування тощо. Особ+
ливе значення у процесах функціонування національної
інноваційної системи має організація та стимулювання
процесів оновлення технологій, передачі наукових роз+
робок із сфери знань у виробничу сферу, що досягаєть+
ся за допомогою розвитку системи освіти, ринку інте+
лектуальної власності, створення інноваційної інфра+
структури, фінансового та податкового стимулювання
науково+технічної діяльності тощо.
Своєчасне введення інновацій в аграрному секторі
стане вирішальним етапом усебічно підготовленого й

дієвого інноваційного процесу на основі підвищення
врожайності через хімізацію, нові технології внесення
добрив, нові сорти сільськогосподарських культур, по+
роди тварин тощо. Та можливе при реалізації на ма+
лих за розміром господарствах і завдяки всебічному
узгодженні дій науки, суб'єктів господарювання та
освіти.
Підвищення рівня внутрішньої і зовнішньої конку+
рентоспроможності аграрного сектору України, раціо+
нальне використання, збереження і відродження при+
родних ресурсів та підвищення рівня життя в сільській
місцевості, на нашу думку, є реальним завдяки створен+
ню Державної цільової програми інноваційного розвит+
ку аграрного сектору економіки України як спільного
проекту державних і регіональних фінансових, науко+
во+освітніх, виробничих та інших суб'єктів інноваційно+
го процесу. Впровадження в дію розроблених програм+
них дій сприятиме реалізації задекларованих принципів
розвитку аграрного сектору на інноваційних засадах;
наблизить та поєднає в цілях і завданнях освіту, науку
та виробництво, забезпечивши, таким чином, синерге+
тичний ефект від їхньої тісної взаємодії; сприятиме
відновленню та гармонізації екосередовища; забезпе+
чить підвищення рівня конкурентоспроможності сіль+
ськогосподарської продукції, товаровиробників, галузі.
Зокрема на Парламентських слуханнях зазначалося, що
поточна ситуація в інноваційній сфері робить нагальною
розробку такої державної політики, яка забезпечувала
б розширене відтворення об'єктної бази інноваційної
діяльності та незворотний вплив інновацій на приско+
рений економічний розвиток країни. У зв'язку з цим го+
ловним завданням створення національної інноваційної
системи є консолідація зусиль законодавчої і виконав+
чої влади, наукових та бізнесових кіл суспільства на
оптимальне комплексне вирішення методологічних,
стратегічних і тактичних проблем формування націо+
нальної інноваційної системи, на вироблення стратегії
інноваційного розвитку України в умовах глобалізацій+
них викликів, що дає змогу відкрити перспективи для
впровадження інноваційної моделі розвитку країни, за+
безпечити її конкурентоспроможність, що саме еконо+
мічний чинник має бути домінуючим при формуванні та
оцінці кінцевих результатів конкретної інноваційної
діяльності [7].
Важливими перспективами інноваційного розит+
ку є інтелектуальна праця, що знаходиться в прямо
пропорційній залежності від соціального розвитку, та
природні ресурси, кількість і якість яких є похідною
в елич иною в ід ек ологіч ного розв итку краї ни.
Співвідношення між витратами на інновації, що забез+
печують розвиток аграрного сектору, і витратами,
спрямованими на здійснення соціальних та екологіч+
них інновацій має відповідати максимальному еконо+
мічному ефекту та гарантуватиме фінансове забезпе+
чення стійкого соціально+економічного розвитку га+
лузі. Та в подальшому забезпечить гармонійне по+
єднання економічного піднесення країни та галузі з
одночасним покращенням соціально+екологічних
умов життя суспільства.
А також зазначимо, що головною ланкою агрови+
робництва повинні стати стабільні ціни, орієнтуючись на
які фермери могли б визначати оптимальний обсяг ви+
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робництва продукції. Тому потрібні суттєві зміни у ціно+
вій політиці для розвитку і процвітання сільського гос+
подарства України.
На думку експертів, уряд України досяг значних
результатів у роботі, що проводиться з дерегуляції
аграрного ринку. Однак цей процес необхідно про+
довжувати. Так, оптимізації потребує логістика пере+
везення аграрних вантажів, потрібне створення ефек+
тивної системи хеджування ризиків, удосконалення
процедури сертифікації насіннєвого матеріалу тощо
[8].
Зокрема вирішити питання щодо формування рин+
ку землі: визначити місце землі в системі економічного
обігу; створити належні умови для реалізації громадя+
нами права власності на землю; удосконалити інфра+
структуру ринку землі.
Окремим аспектом слід виділити розвиток фер+
мерських господарств. Максимальне сприяння дер+
жави шляхом надання підприємцям вигідних кре+
дитів, що б допомогло збільшити кількість такого
виду господарств, адже за даними статистики, в Ук+
раїні спостерігається тенденція до зменшення їх
кількості. Тобто надання стартового капіталу, на
основі якого можна було б побудувати ефективно
функціонуюче виробництво. Потрібно забезпечити
гарантії збуту всієї виготовленої сільськогоспо+
дарської продукції за вигідними цінами; створити
умови за яких фермерські господарства матимуть
можливість змінювати свою технічну базу на сучас+
нішу.
Сьогодні фінансово+економічна підтримка аграрно+
го сектора здійснюється переважно через комплекс
програм, кожна з яких має на меті підвищення ефектив+
ності виробництва та дохідності товаровиробника. При
цьому через брак коштів Державного бюджету України
ця підтримка на 80 % здійснюється за рахунок сприят+
ливої податкової політики, що є непрямою формою суб+
сидіювання галузі.
Зокрема доцільно виділити основні характеристи+
ки сучасного етапу інноваційного процесу в сільсько+
господарських підприємствах:
— порівняно високий рівень інноваційної актив+
ності,
— взаємообумовленість ступеня інноваційної актив+
ності підприємства та його прибутковості,
— диверсифікація напрямів інноваційної діяльності
ефективних підприємств,
— домінування імпортних зразків у структурі новіт+
ньої спецтехніки,
— абсолютне переважання власних коштів підпри+
ємств серед джерел фінансування інновацій,
— низький рівень використання підприємствами
інституційних джерел інформації щодо інноваційних
розробок,
— недостатня наявність позитивних ефектів для
довкілля від впровадження агроновацій [5].
Хочемо зауважити, що важливе значення для ви+
значення інноваційного потенціалу розвитку аграрно+
го сектору має вивчення фактичного стану існуючої
соціально+економічної ситуації в межах окремих
сільських територіальних громад, регіонах та державі
в цілому, оскільки успішність реалізації інноваційних
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проектів, в кожному конкретному випадку, залежить
від цілої низки факторів, що так чи інакше впливають
на процеси. Разом із цим потребує удосконалення си+
стема державної підтримки інновацій у сільському
господарстві та в інших сферах економічної діяль+
ності на селі. Зокрема, мова йде про застосування
таких інструментів інноваційного менеджменту, як
фінансування будівництва об'єктів соціально+вироб+
ничої інфраструктури, створення агропромислових
кластерів та агроіндустріальних парків, стимулюван+
ня конкуренції на аграрному та суміжних із ним рин+
ках.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ
Сучасний етап розвитку аграрного сектору України
супроводжується загостренням низки соціально+еконо+
мічних проблем. Нові виклики вимагають своєчасної
реакції держави, аграрної науки і практики. Тому по+
дальші перспективи українського аграрного сектору
залежать від його оперативної та ефективної адаптації
до нових умов господарювання для зайняття гідного
місця серед провідних виробників агропродовольчої
продукції в світі.
Пріоритетним напрямом інноваційної діяльності є
впровадження найбільш перспективних агротехнологій
задля підвищення продуктивності виробництва з метою
зниження витрат на одиницю продукції та зміцнення її
конкурентоспроможності на внутрішньому і світовому
ринках.
Вагомим чинником розвитку агарного сектору еко+
номіки виступає наявність інформаційно+інноваційного
забезпечення та присутність у агровиробників потрібно+
го рівня знань і відповідної кваліфікації.
Зокрема, посилення інноваційної активності сільгос+
пвиробників можливе передусім за покращення їх за+
гального фінансового стану шляхом всестороннього
залучення коштів, що має стати пріоритетним напрямом
в аграрній політиці.
Держава має забезпечити активізацію інноваційної
діяльності галузі за умов створення і підтримання об'єд+
нань малих господарств і сімейних фермерів (зокрема
кооперативів) як засобу розширення можливостей інве+
стування таких виробників, просування у їх середовищі
науково+технічних інновацій; активізації діяльності на+
укових установ щодо співпраці з аграрними підприєм+
ствами та покращення поінформованості аграріїв у
сфері поширення інновацій.
Таким чином, у стратегічній перспективі слід ство+
рити умови для зростання загального рівня продуктив+
ності аграрного сектора на основі його інноваційного
розвитку. При цьому формуючи рівні конкурентні пере+
ваги в аграрному секторі шляхом спеціального режиму
регулювання діяльності агропромислових корпорацій і
вилучення частини їх надприбутків для вирішення зав+
дань сільського розвитку.
Українські реалії прискорюють прийняття важливих
для країни рішень, у тому числі розвиток інноваційної
політики країни з орієнтацією на економіку майбут+
нього.

Інвестиції: практика та досвід № 10/2018

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Література:
1. Аграрний сектор економіки України (стан і
перспективи розвитку): монографія / М.В. Присяж+
нюк, М.В. Зубець, П.Т. Саблук, В.Я. Месель+Веселяк,
М.М. Федоров, О.Ю. Грищенко [та ін.]; за ред.
М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, П Т. Саблука, В.Я. Ме+
сель+Веселяка, М.М. Федорова. — К.: ННЦ ІАЕ, 2011.
— 1008 с.
2. Володін С.А. Теоретико+методологічні та органі+
заційні засади інноваційного провайдингу на наукоємно+
му аграрному ринку / С.А. Володін. — К.: ЗАТ "Нічла+
ва", 2007. — 384 с.
3. Дацій О.І. Розвиток інноваційної діяльності в аг+
ропромисловому виробництві України: монографія /
О.І. Дацій. — К.: ННЦ ІАЕ, 2004. — 428 с.
4. Закон України "Про інноваційну діяльність"
(04.07.2002 № N40+IV) [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/40+15
5. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь
/ За заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН України. — К., 2015.
— 336 с.
6. Офіційний сайт Державної служби статистики
України [Електронний ресурс]. — Режим доступу [http:/
/ukrstat.gov.ua]
7. Постанова Верховної Ради України "Про ре+
комендації парламентських слухань на тему: Стра+
тегія інноваційного розвитку України на 2010—2020
роки в умовах глобалізаційних викликів" (21.10.2010
№2632+VI) [Електронний ресурс]. — Режим досту+
пу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2632+
17
8. Потіха А. Сільське господарство в економічній
системі України [Електронний ресурс]. — Режим до+
ступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_+
content&view=article&id=584:silske+gospodarstvo+
2&catid=63:rezonans&Itemid=393
9. Саблук П.Т. Аграрна реформа в Україні (здо+
бутки, проблеми і шляхи їх вирішення) / П.Т. Саблук,
В.Я. Месель+Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК.
— 2013. — № 12. — С. 3—13.

5. Heiets', V.M. (2015), Innovatsijna Ukraina 2020:
natsional'na dopovid' [Innovative Ukraine 2020: National
Report], NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
6. Official site of the State Statistics Service of
Ukraine (2018), available at: http://ukrstat.gov.ua
(Accessed 15 April).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Resolution
of the Verkhovna Rada of Ukraine "On Recommendations
of Parliamentary Hearings on the theme: Strategy of
Innovative Development of Ukraine for 2010+2020 in the
context of Globalization Challenges", available at: http:/
/zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2632+17 (Accessed 15
April).
8. Potikha, A. (2014), "Agriculture in the economic
system of Ukraine"б available at: http://nbuviap.gov.ua/
index.php?option=com_content&view=article&id=584:silske+
gospodarstvo+2&catid=63:rezonans&Itemid=393
(Accessed 15 April).
9. Sabluk, P. T. (2013), "Agricultural reform in Ukraine
(achievements, problems and ways of their solution)",
Ekonomika APK, vol. 12, pp. 3—13.
Стаття надійшла до редакції 18.04.2018 р.

References:
1. Prysiazhniuk, M. V. Zubets', M. V. Sabluk, P. T.
Mesel'+Veseliak, V. Ya. Fedorov, M. M. and Hryschenko,
O.Yu. (2011), Ahrarnyj sektor ekonomiky Ukrainy (stan i
perspektyvy rozvytku) [Agricultural sector of Ukraine's
economy (state and prospects of development)], NNTs
IAE, Kyiv, Ukraine.
2. Volodin, S.A. (2007), Teoretyko+metodolohichni ta
orhanizatsijni zasady innovatsijnoho provajdynhu na
naukoiemnomu ahrarnomu rynku [Theoretical,
methodological and organizational principles of innovation
provision on the science+intensive agrarian market], ZAT
"Nichlava", Kyiv, Ukraine.
3. Datsij, O.I. (2004), Rozvytok innovatsijnoi diial'nosti
v ahropromyslovomu vyrobnytstvi Ukrainy [Development
of innovative activity in agroindustrial production of
Ukraine], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of
Ukraine Закон України "About innovation activity",
available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/40+
15 (Accessed 15 April).

105

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
УДК 353

Г. П. Кухарева,
аспірант кафедри політології та філософії, ХарРІ НАДУ, м. Харків

ВПРОВАДЖЕННЯ СВІТОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПРИ
РЕФОРМУВАННІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
G. Kukhareva,
post(graduate student of Political Sciences and Philosophy Chair, KRI NAPA, Kharkiv

WORLD THEORY AND PRACTICE IMPLEMENTATION IN UKRAINIAN PUBLIC
ADMINISTRATION REFORMS
Досліджено міжнародну теорію щодо концепцій публічного управління, надано основні положен
ня та характеристики таких концепцій, як Класична (бюрократична) концепція публічного управлін
ня (Old Public Management), Новий публічний менеджмент (New Public Management), Належне уря
дування (Good Governance), Постновий публічний менеджмент (Post New Public Management), Уря
дування публічної цінності (Public Value Governance), Нове публічне обслуговування (New Public
Service), Нова Веберівська держава (NeoWeberian State), Мережеве управління (Networks), Уря
дування цифрової ери (Digital Era Governance). Проаналізовано практику реформування публічного
управління в європейських (Німеччина та Франція) та англоамериканських (Сполучені Штати Аме
рики та Великобританія) країнах. Висвітлені проблемні питання реформування публічного управлі
ння України, фактори, що стримують втілення міжнародного досвіду в процесі реформування публ
ічного управління України, запропоновані заходи щодо їх усунення.
The international theory in the field of public administration concepts including its main aspects and
characteristics is investigated. The investigation of such concepts as Old Public Management, New Public
Management, Good Governance, Post New Public Management, Public Value Governance, New Public
Service, NeoWeberian State, Networks, Digital Era Governance was made. The analysis of practice of
public administration reforms in European (Germany and France) and AngloAmerican (the United States
of America and Great Britain) countries has been made. Problem issues of Ukrainian public administration
reforms, as well as factors that constrain the international experience implementation in the process of
Ukrainian public administration reforming are discovered, the measures to eliminate them are proposed.

Ключові слова: публічне управління, концепції публічного управління, реформи, міжнародний досвід, ре#
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасне українське суспільство характеризується
формуванням нового розуміня української державності,
патріотизму, прагненням демократичних перетворень та
розвитку громадянського суспільства. Згідно зі ст.1
Конституції України Україна є демократичною, соціаль+
ною, правовою державою [1]. Втілення цих характери+
стик має стати загальноукраїнською ідеєю та метою ук+
раїнського суспільства, що неможливо без встановлен+
ня дієвої та ефективної системи публічного управління.
Світова практика напрацювала великий досвід у пи+
таннях розвитку, реформування та становлення публіч+
ного управління. Теоретиками розроблена низка кон+
цепцій публічного управління, практиками — втілюють+
ся в життя принципи і вимоги концепцій, з урахуванням
особливостей кожної країни, обставин та місцевих умов.
Україна започаткувала процес реформування пуб+
лічного управління. Євроінтеграція передбачає перетво+
рення системи управління за європейськими стандар+
тами, міжнародні фонди висувають свої вимоги до краї+
ни+позичальника. Водночас сліпе запозичення міжна+
родних практик навряд чи здатно призвести до бажа+
них результатів. Для виваженого та розумного підходу
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до реформування публічного управління в країні, необ+
хідно дослідити міжнародну теорію щодо концепцій
публічного управління та практику їх втілення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Концепції публічного управління та міжнародна
практика розвитку і реформування публічного управлі+
ння розглядаються в наукових працях таких вітчизня+
них дослідників, як О. Амосов, Н. Гавкалова, В. Дзюнд+
зюк, А. Клименко, О. Кожемякіна, К. Козлов, В. Кор+
женко, О. Котуков, Д. Красильников, Л. Новак Каляєва,
С. Силакшин, В. Солових, Є. Троїцька, Д. Тютін та ін.
Також це питання висвітлюється в роботах авторів інших
країн (Г. Букерт, Дж. Каменскі, Н. Коен, С. Політт, Дж.
Розе, Х. Чан). Проте впровадження в практичну площи+
ну міжнародної теорії та практики публічного управлін+
ня в Україні потребує комплексного підходу, що висвіт+
лює їх взаємозв'язок та фактори впливу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження міжнародних теорій
щодо концепцій публічного управління та практики їх
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застосування для запровадження їх результатів при ре+ таких як Урядування публічної цінності (Public Value
формуванні публічного управління України.
Governance), широко обговорюються цінності, що ви+
ходять за рамки ефективності та дієвості. На перший
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
план висуваються питання, пов'язані з цінністю, які зав+
За майже 130+ти річну історію дослідження публіч+ жди були присутніми, але ж не домінуючим. За цієї кон+
ного управління, в процесі його еволюціонування сфор+ цепції державні службовці мають високе покликання —
мувалась низка концепцій публічного управління.
обслуговувати суспільні інтереси, вони повинні прислу+
Більшість дослідників схиляється до виділення хатися до закону, громадських цінностей, політичних
трьох основних концепцій публічного управління — Кла+ норм, професійних стандартів та інтересів громадян.
сична (бюрократична) концепція публічного управлін+ Ведеться постійний діалог та каталізація активного гро+
ня (Old Public Management), Новий публічний менедж+ мадянського суспільства, з ціллю задоволення суспіль+
мент (New Public Management) та Належне урядування них цінностей та досягнення користі для громадськості.
(Good Governance). Узагальнення результатів останніх При цьому жоден сектор не має монополії на публічну
досліджень в галузі, насамперед зарубіжних, дало змогу службу, а відносини підтримуються на основі спільних
виділити та дослідити ще низку концепцій публічного суспільних цінностей [5].
управління, які відповідають сучасності та світовим тен+
Концепція Нового публічного обслуговування (New
денціям розвитку, а саме — Пост+новий публічний ме+ Public Service), запропонована Робертом та Джанет Ден+
неджмент (Post New Public Management), Урядування хардт, заснована на взаєминах довіри з громадянами,
публічної цінності (Public Value Governance), Нове пуб+ створення спільних інтересів та спільних обов'язків шля+
лічне обслуговування (New Public Service), Нова Вебе+ хом колективних зусиль та спільних процесів, що перед+
рівська держава (Neo+Weberian State), Мережеве управ+ бачає широке залучення громадян, в чому концепція схо+
ління (Networks), Урядування цифрової ери (Digital Era жа із попередньою. Вчені визначили такі постулати кон+
Governance).
цепції: обслуговувати громадян, а не клієнтів; шукати пуб+
Old Public Management є класичною бюрократичною лічний інтерес; цінити громадянство вище підприємницт+
формою організації, заснованою на теоріях В. Вільсо+ ва; мислити стратегічно, діяти демократично; усвідомлю+
на та М. Вебера. New Public Management є сукупністю вати, що звітність це нелегко; служити, а не керувати;
адміністративно+політичних стратегій реформування, в цінити людей, а не тільки продуктивність [6, с. 42].
основу якої покладено широке застосування в адмі+
Інформаційна революція в управлінні призвела до
ністративній діяльності ринкових механізмів та приват+ посилення децентралізації і фрагментації управлінсько+
ної економіки. Good Governance є, яка характеризує го процесу, що створило мережевий принцип органі+
соціально орієнтоване управління на розвинених демок+ зації. Ці зміни ознаменували появу двох концепцій, як+
ратичних засадах.
от: мережі (Networks) та Урядування цифрофої Ери
Реформи Пост+нового публічного менеджменту (Digital Era Governance).
були зосереджені на проблемах, що виникли внаслідок
Модель мережі більше стосується використання та
збільшення вертикальної та горизонтальної спеціалі+ вибору різних форм організації урядування та надання
зації в Новому публічному менеджменті. Зазвичай цей послуг, з акцентом на самоорганізаційні мережі, а не
термін відноситься до змін у процесах бюрократії. ієрархії та ринкові механізми [7]. Мережева форма управ+
Основні ідеї та заходи концепції направлені на зміцнен+ ління в першу чергу дала можливість найбільш повно
ня центрального політичного та адміністративного рівня використовувати прагнення творчих працівників до но+
шляхом структурної реінтеграції та збільшення можли+ вовведень і ініціатив у відповідь на нові виклики часу,
востей на верхньому рівні. Головною метою реформ що дозволило перенести прийняття відповідальних
Пост+Нового Публічного Менеджменту було протидія+ управлінських рішень на низові рівні управління. Поділ
ти розпаду та фрагментації, що виникла за Нового пуб+ процесу прийняття рішень став важливим важелем ме+
лічного менеджменту, і відновити горизонтальну інтег+ режевого управління. Оскільки мережеві структури при+
рацію та координацію в державних органах влади [2]. пускають активне використання творчого потенціалу як
Концепція Нео+Веберівської держави (New основи розвитку сучасної організації, саме творчість
Weberian State), запропонована Політ і Букерт [3, с.119], стає головним козирем нової організації в боротьбі зі
намагається досягти балансу між ринком та державою, старими ієрархіями індустріальної епохи [8].
а також Новим публічним менеджментом веберською
Урядування цифрової ери (Digital Era Governance)
бюрократією. Нео+Веберівська держава втілила поточ+ запропонували Данлеві, Маргетс, Бастов і Тінклер [9, с.
не відродження класичних бюрократичних цінностей, 479]. Оскільки державний сектор дедалі більше транс+
яка з'єднується з ринковими цінностями. Концепція пе+ формується через цифрові технології, інформація стає
редбачає наявність балансу цінностей — ринкових, бю+ головним ресурсом, управління інформацією та не+
рократичних, професійних [4]. Не є правильним визна+ обхідність удосконалення інформаційних навичок пере+
чити концепцію як поєднання традиційної бюрократії та ходять до центру [10].
Нового публічного менеджменту. Перш за все, це ба+
Основними функціями концепції є:
чення модернізованого, ефективного державного апа+
— реінтеграція: цифрові технології полегшують
рату, дружнього до громадян. Концепції притаманні як об'єднання фрагментованого уряду (що залишилося від
веберівські, так і власні нові елементи [3, с. 119].
Нового публічного менеджменту) та розтоплення уря+
Ефективність була головною темою традиційної ду (що залишилося від традиційних бюрократій);
державної адміністрації, ефективність та дієвість —
— холізм на основі потреб: необхідно радикально
Нового публічного менеджменту, а в нових підходах, спростити відносини між агентствами та їхніми клієнта+
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ми, використовуючи цифрові технології та реінжинірин+
гові процеси, щоб вилучати непотрібні етапи, повторен+
ня та дублювання;
— оцифровка: електронні канали замінюють тра+
диційні, установою стає її веб+сайт [9, с. 481; 3, с. 123].
У світовій практиці концепції публічного управління
майже не застосовуються в чистому вигляді. Кожна краї+
на обирає свій шлях, із застосуванням підходів частіше
не однієї, а кількох концепцій, залежно від національ+
них особливостей, як свідчить зарубіжний досвід публ+
ічного управління. Більшість західних демократичних
країн вдавались до спроби реформування управлінсь+
ких систем починаючи з 80+х років ХХ сторіччя. Як пра+
вило, результатом цього ставала адміністративна ре+
форма.
Використовуючи порівняльну структуру глобально+
го тиску для аналізу впливу реформи державного управ+
ління на окремі країни, було встановлено, що фактич+
ний результат реформ формується як внутрішнім кон+
текстом, так і зовнішнім глобальним тиском. Тому ок+
ремі країни можуть фільтрувати глобальну хвилю ре+
форм і скористатися перевагами реформ, щоб вони впи+
сувались у місцеву програму. У дусі порівняльного пуб+
лічного управління можна виявити, як різні адміністра+
тивні системи реагують на однаковий тиск і вирішують
ту саму адміністративну проблему, надають цінну мож+
ливість краще зрозуміти кожну систему [7].
Європейські країни пройшли великий шлях розвит+
ку та становлення системи публічного управління. На
сьогодні основним напрямком реформування в євро+
пейських країнах взагалі є "інформатизація та дебюрок+
ратизація, новий менеджеризм, децентралізація (декон+
центрація, аутсорсинг), приватизація та введення еко+
номічних елементів регулювання управлінських про+
цесів, сервісне адміністрування, корпоративізм і неокор+
поративізм" [11].
У континентальній Європі переважну роль грають
Німеччина та Франція, кожна з яких має свою сильну
адміністративну традицію. З двох країн для Франції пе+
реміни є менш важкими, завдяки тому, що вона достат+
ньо централізована та керована президентом з сильни+
ми повноваженнями. У федеральній Німеччині у консти+
туційному праві є деякі обмеження на зміни, тому мож+
на очікувати, що якщо впровадження змін стане склад+
ним на федеральному рівні, воно більш того стане та+
ким на нижчих рівнях і на рівні муніципалітетів [3, c. 119].
Водночас, обидві країни мають успішний досвід рефор+
мування публічного управління.
У Німеччині, як і в більшості західних країн, як+от:
Великобританія, Нова Зеландія, Австралія, Сполучені
Штати Америки, в 80+ті роки ХХ століття мале місце
спроби реформування публічного управління, які мали
в своїй основі чотири підходи — ринки та конкуренція,
партисипативне управління, більша гнучкість та дерегу+
ляція [12].
Процес модернізації публічного управління в Німеч+
чині мав послідовний і погоджувальний характер і був
спрямований на децентралізацію влади, забезпечення
ефективності місцевого самоврядування, удосконален+
ня діяльності управлінських структур всіх рівнів, за ши+
рокого залучення громадян до процесів прийняття
рішень [12].
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Політ та Букерт стверджують, що модернізація дер+
жавного управління в Німеччині повинна розумітися в
термінах революційності: на федеральному рівні існує
лише декілька реформ, але справді нові піонери у сфері
модернізації — це органи місцевого самоврядування.
Елементами реформ на місцях стали: бюджетування,
орієнтоване на результат; розрахунок вартості адміні+
стративних продуктів; впровадження комерційної бух+
галтерії; децентралізована відповідальність за ресурси;
визначення показників для стандартів якості; орієнта+
ція на клієнта; аутсорсинг, контракт та приватизація;
відкритість до "конкуренції" [3, с. 282].
Реформи у Франції почались з прийняття відповід+
них законодавчих актів. У 1982 році прийнятий Закон
про права і свободи комун, департаментів і регіонів. У
1983 році прийнято закони про розділення компетенції
між комунами, департаментами, регіонами і державою
та про розділення джерел фінансування, інші пов'язані
закони, якими було покладено початок проведенню
політики двох напрямах: деконцентрації — передачі ад+
міністративних функцій на місця органам влади, та де+
централізації — передачі державних повноважень орга+
нам місцевого самоврядування [13].
Реформи були покликані зблизити менеджмент в
публічних організаціях з менеджментом у сфері бізне+
су, з одноразовим підвищенням якості надання послуг
та оперативності їх надання, з орієнтацією на підвищен+
ня демократичності в роботі державних установ та спро+
щення процедур обслуговування населення [8]. Одним
із напрямів реформування було спрощення адміністра+
тивних процедур, яке розпочалось з ретельного аналі+
зу існуючих адміністративних послуг. Велика увага при+
ділена питанню підвищення якості послуг населенню.
Окрема увага приділялась реформуванню в інфор+
маційній сфері, в ході якого передбачалась інформати+
зація на всіх рівнях, розвиток і широке використання
Інтернету.
Франція часто розглядалася як країна, яка була
досить стійкою до ідей Нового публічного менеджмен+
ту, які вийшли з Великобританії, США та Австралії з
початку 1980+х років [3, с. 271]. Останні адміністративні
реформи у Франції проходять за концепцією нового
менеджеризму і створення моделі інформаційної дер+
жави, де головна мета — наблизити державу до грома+
дянина, а акцент робиться на розвиток громадянського
суспільства [8].
Англоамериканські країни є передовими світовими
реформаторами. Вони розпочинали реформи нового пуб+
лічного менеджменту, належного урядування, та йдуть далі
в пошуках ідеальної моделі публічного управління.
Сполучені штати Америки характеризуються "біз+
нес+орієнтованою", "вільною підприємницькою" куль+
турою. Система управління країни є дуже відкритою та
фрагментованою, в зв'язку з чим принципи приватного
сектора управління дуже легко увійшли до державного
сектору. У різний час федеральна адміністрація вияви+
ла ентузіазм стосовно більшості сучасних методів та
підходів управління, в тому числі управління цілями,
скорочення витрат, порівняльний аналіз, реінжиніринг
[3, с. 322].
Американська модель реформування публічного
управління мала на меті створення управління заново
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та передбачала радикальні зміни в короткі строки, що
передбачало децентралізацію, контракти та розвиток
партнерства.
Стратегія реформ передбачала три етапи. На пер+
шому етапі відбулась повна зміна бюрократичного
підходу, оновлення професійного складу службовців,
налагодження дієвого діалогу влади з народом. У 1994 ро+
ці, на другому етапі реформ, було взято за напрямок
передачу повноважень на місцевий рівень, розширення
сфери приватизації, продаж активів. Велика увага при+
ділалась кваліфікації вищого керівництва, видаленню
шахрайства, зловживань, невиправданих витрат. Третій
етап реформ, який розпочався у 1998 році, передбачав
такі напрями реформування: трансформування великих
агентств в оперативні адміністративні структури, розви+
ток "превентивного" менеджменту, надання службовцям
більшої свободи дій при посиленні їх відповідальності,
розвиток інформаційного сервісу, формування уряду,
орієнтованого на використання горизонтальної струк+
тури організації, побудованої за географічним, а не га+
лузевим принципом. За такої моделі зв'язок між відом+
ствами вибудовується по горизонталі, виключаючи
ієрархії, а зв'язати всі ланки стало можливо за допомо+
гою інформаційних технологій [8].
Друга адміністрація Буша з 2001 по 2009 рік також
була винятково сприятливою до застосування підходів
приватного сектора, в своїй промові на початку повно+
важень Президент сказав, що реформи мають бути ор+
ієнтованими на громадянина, орієнтованими на резуль+
тат та бути ринковими [3, с. 322].
Щодо стану справ на сьогодні, то Дональд Трамп аг+
ресивно використовує президентські повноваження в
пошуках регуляторної реформи. Хоча план дій "Трамп"
зроблений за зразком попередніх президентів Рейгана,
Буша 41 та Буша 43, одна виконавча ініціатива є досить
інноваційною. Це нововведення — так званий виконавсь+
кий порядок "два+на+один", який вимагає скасування двох
існуючих правил для кожного доданого нового правила,
що забезпечує компенсацію витрат на нові правила [14].
Публічне управління Великобританії на початку 21 ст.
розвивається у рамках, визначених ще за часів пре+
м'єрства М. Тетчер.
У 1980—1990 роки "у Великобританії спочатку кон+
серватори, а потім і лейбористи почали впроваджувати
систему "нового менеджменту" в державне управління,
роблячи його усе більше ринковим і клієнтооріентова+
ним, виділяючи публічні послуги і поступово розширю+
ючи практику передачі їхнього надання в приватний сек+
тор на ринкових умовах" [15].
За керівництва М. Тетчер у діяльність державних
установ було введено принципи ринкової економіки,
запроваджено конкуренцію з приватним сектором, про+
ведено приватизацію державного майна, введено кон+
курсні тендерні процедури на виконання державних
послуг. У системі державних установ було введено по+
луринки, за якими службовцям було надано можливість
самостійного розподілу ресурсів, а державні установи
перетворились частково на аналог госпрозрахункових
організацій [8].
На сьогодні в Великобританії діє програма модерн+
ізації уряду, однією зі складових якої є впровадження
електронного урядування, яка передбачає розвиток та

використання в публічних справах всіх видів електрон+
ного сервісу, за якою успішно надаються послуги гро+
мадянам у режимі он+лайн, впроваджується сплата по+
датків через мережу Інтернет, діють інформаційні пор+
тали для громадян [16, с. 455].
Стосовно України, необхідно зауважити, що на сьо+
годні публічне управління в країні перебуває на етапі
активного становлення та розвитку, що пов'язано із
змінами соціально+політичного характеру, створенням
нового правового поля, становленням на демократичні
рейки та взяттям курсу на європейську інтеграцію.
Відбувається широкомасштабна адміністративна ре+
форма, реформа місцевого самоврядування з широким
застосуванням міжнародного досвіду, в тому числі щодо
проведення децентралізації, становлення нової систе+
ми публічної служби, адміністративно+територіальних
перетворень, відбувається реформа в галузі надання
публічних послуг населенню, інформатизація.
Водночас, спостерігаються такі негативні явища, як
суттєва втрата кадрового потенціалу державних служ+
бовців, зменшення їх компетентності та моральних яко+
стей, збереження корупційних проявів, тенденції до ав+
тономізаціх управлінської системи від суспільства.
Не вирішена проблема адаптації бюрократії до де+
мократичних перетворень, майже відсутні стратегічні
плани розвитку.
Приймаються законодавчі акти, спрямовані на ре+
формування, велика кількість з яких є запозиченням зі
світово годосвіду. Водночас, проблемним є питання
щодо розуміння сутності, принципів і заходів щодо по+
дальшої реалізації законодавчих ініціатив. Як слушно
зазначив виконавчий директор Асоціації міст України
О. Слобожан, "будь+який законопроект у них починаєть+
ся з концепції, з філософії, з проблематики, зі SWOT+
аналізу (виявлення сильних і слабких сторін, які потре+
бують найбільшої уваги і зусиль), з PEST+аналізу (мар+
кетинговий інструмент, призначений для виявлення по+
літичних (P — political), економічних (E — economic),
соціальних (S — social) і технологічних (T — tech+
nological) аспектів зовнішнього середовища), Smart+
gold аналізу. А в нас закон переклали, а як він буде пра+
цювати, не думають" [17].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ
Світова теорія та практика публічного управління є
взірцем для країн, що тільки йдуть шляхом перетворень
задля встановлення демократичних засад управління.
Європейські та англоамериканські країни пройшли шлях
від ідей традиційної бюрократії до нового публічного
менеджменту, належного урядування. Проведено де+
централізацію, застосовано ринкові підходи, здійс+
нюється інформатизація та підвищується якість надан+
ня послуг громадянам. Країни йдуть далі в напрямі оп+
рацювання та застосування нових підходів та концепцій,
в основному заснованих на ідеях публічної цінності та
дієвого постійного діалогу з громадянами.
Україна сьогодні йде шляхом запозичення міжна+
родного досвіду. Водночас при такому запозиченні слід
мати на увазі низку застережень.
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Перш за все, навіть при тому ж комплексі реформ,
передумови і причини реформи можуть бути цілком
відмінні від міжнародного досвіду. За наявності тео+
ретичних передумов, рівних для всіх, вбачається, що
кожна країна застосовує теоретичні положення вик+
лючно із урахуванням національних, місцевих особли+
востей. На таке застосування впливають різні факто+
ри — форма правління, історія країни, менталітет на+
селення тощо.
По+друге, реформа державного управління може
мати політичний вплив та зміна політики та політичної
влади від бюрократів до інших партій [7].
По+третє, необхідно застосовувати "кращу практи+
ку", а не "найкраще підходити" [18]. Політики та менед+
жери, які мають занадто мало досвіду, можуть легко
потрапити в пастку "модних підходів", переоцінюючи
позитивні результати нової ідеї та недооцінюючи недо+
ліки таких "моделей, що підходять усім" [19].
По+четверте, некритичне перенесення суміші інстру+
ментів управління з різних країн може легко призвести
до суттєвих проблем, оскільки різні країни мають різний
досвід демократичного врядування, володіють надзви+
чайно різними ресурсами, а також інституційною струк+
турою. При цьому за відсутності міцної бази демокра+
тичного розвитку для нововведень досягнення позитив+
них результатів не є можливим [19].
По+п'яте, необхідно вивчати міжнародний досвід
впровадження того чи іншого інструменту, передумови
та особливості функціонування програм. Зазвичай,
країні+позичальнику недостатньо інформації про пере+
дану політику та її фактичне функціонування в країні+
донорі [19].
Важливо розуміти, що існують правила гри, як+от:
основні конституційні межі або правила приватної влас+
ності. Якщо центральна влада не застосовує договірні
права, учасники ринку не можуть укласти контракти з
впевненістю, що контракти будуть виконані. Створен+
ня, через конституцію та закони, основних інституцій+
них рамок, обмін між різними учасниками може бути
одним із перших завдань. Уряд України має створити
абсолютно нову реальність з новими практиками,
оскільки вся система країни є іншою, ніж на Заході. Цей
процес є поступовим та складним, але ж важливі кроки
необхідно робити виважено та ретельно.
Розглянувши теорію та практику реформування
публічного управління в світі, слід зазначити, що для
реформування потрібен час і виважений підхід, а за+
позичення міжнародного досвіду має відбуватись не
сліпо, а з урахуванням місцевих особливостей і по+
треб. Вказане спонукає до проведення подальших
розробок в напрямку вивчення міжнародного досв+
іду, звертаючи особливу увагу на конкретні проце+
си, механізми та деталі впровадження тих чи інших
концепцій, та можливість їх реалізації в місцевих
умовах, з розумінням сутності та духу ідеї рефор+
мування.
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PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF CULTURAL HERITAGE PROTECTION
IN UKRAINE: THEORETICAL UNDERSTANDING
У статті здійснено порівняльний аналіз теоретичних підходів до поняття державного управл
іння. Зокрема його розглянуто як вплив, відносини та діяльність. Обгрунтовано застосування
поняття державного управління у сфері охорони культурної спадщини як діяльності. Діяльність
держави у сфері охорони культурної спадщини розкрито через реалізацію функцій організації,
регулювання, контролю і нагляду, планування, міжнародного співробітництва, обліку, фінан
сування. Відмічено, що організаційна функція реалізується у забезпеченні координації діяль
ності органів виконавчої влади; функція обліку — у виявленні, класифікації, та державній реє
страції об'єктів культурної спадщини; функція контролю — в оцінці додержання вимог законо
давства з питань охорони культурної спадщини, контролі за паспортизацією нерухомих об'єктів
культурної спадщини, виконанні регуляторних та дозвільнореєстраційних функцій у цій сфері;
функція міжнародного співробітництва реалізується у поданні до відповідних міжнародних
інстанцій пропозицій про занесення пам'яток до Списку всесвітньої спадщини.
The article analyzes theoretical approaches to the concept of public administration. In particular,
it is considered as influence, relationships and activities. The concept of state management in the
sphere of cultural heritage protection as activity is substantiated. The state's activity in the sphere
of cultural heritage protection is disclosed through the functions' realization of organization,
regulation, control and supervision, planning, international cooperation, accounting, financing. It is
noted that the organizational function is realized in ensuring coordination of activities of the executive
agencies; the accounting function — in the identification, classification and registration of cultural
heritage objects; control function — in assessing the compliance with the requirements of legislation
on the cultural heritage protection, cultural heritage objects certification control, execution of
regulatory and permitting registration functions in this sphere; the function of international
cooperation is realized in the submission to the relevant international authorities proposals for the
inclusion of objects to the World Heritage List.
Ключові слова: державне управління, поняття державного управління, функції державного управлін#
ня, сутність державного управління, охорона культурної спадщини.
Key words: public administration, concept of public administration, functions of public administration, essence
of public administration, cultural heritage protection.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Збереження культурної спадщини є невід'ємною
частиною життя будь+якої країни. Так, Україна має
безліч історичних, архітектурних, культурних пам'яток,
але водночас і безліч труднощів у їх збереженні. Хоча в
Україні спостерігаються певні позитивні зрушення в збе+
реженні культурної спадщини та зростанні свідомості
суспільства щодо необхідності її збереження, основна
проблема поганого стану збереженості пам'яток та кон+
тролю над дотриманням пам'яткоохоронного законо+
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давства в Україні, окрім недостатності фінансування, —
це недосконалість державного управління у сфері охо+
рони культурної спадщини: дуже розгалужена і заплу+
тана система органів охорони культурної спадщини,
підпорядкованість різним міністерствам та різним
рівням органів влади. Віднайдення шляхів виходу із си+
туації неможливе без розуміння сутності державного
управління у цій сфері, що у свою чергу, потребує ви+
значення самого поняття "державне управління у сфері
охорони культурної спадщини", виходячи як із загаль+
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ного розуміння державного управління так і специфіки культурної спадщини; здійснювали контрольно+розпо+
сфери охорони культурної спадщини.
рядчі функції [18, с. 32—41].
Зазначені положення Рекомендацій кореспонду+
АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ються із положеннями Основного Закону України,
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
згідно якого держава забезпечує збереження історич+
Зважаючи на відсутність дослідження державного них пам'яток та інших об'єктів, що становлять культур+
управління у сфері охорони культурної спадщини, існує ну цінність [12], а також Закону, згідно з яким охорона
потреба у застосуванні комплексного підходу, в межах культурної спадщини визначається як цілий комплекс
якого доречним є звернення до наукових розробок з заходів: по+перше, це організація обліку, по+друге, дер+
питань державного управління таких учених, як В. Аве+ жавний контроль за тим, як ці пам'ятки охороняються
р'янов [1], Г. Атаманчук [2], Ю. Ковбасюк [10], Н. Ниж+ та використовуються; по+третє, це заходи, які поперед+
ник [14], В. Пилипишин [15], Ю. Тихомиров [19], В. Цвєт+ жають їх необгрунтоване знесення, руйнацію чи пере+
ков [20], та ін.
міщення, а також заходи, що оберігають пам'ятки куль+
турної спадщини від руйнування та псування (проведен+
МЕТОЮ СТАТТІ
ня реставраційних робіт); і також — це встановлення
Метою статті є визначення поняття державного уп+ відповідальності за порушення законодавства про охо+
равління у сфері охорони культурної спадщини в Ук+ рону культурної спадщини [17].
раїні, а її завданнями — групування підходів у науці дер+
Для розуміння можливостей держави щодо збере+
жавного управління щодо поняття державного управ+ ження культурної спадщини, слід зрозуміти сутність
ління загалом; виокремлення характерних особливос+ державного управління у сфері охорони.
тей державного управління у сфері охорони культурної
Серед представників науки державного управління
спадщини.
можна виокремити три основні підходи до розуміння
державного управління. Його перш за все розуміють як
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
вплив на свідомість, поведінку і діяльність людей. Так,
Культурна спадщина є матеріальним відбитком най+ Г. Атаманчук визначає державне управління як практич+
вищих цінностей суспільства і може розглядатися як ний, організуючий і регулюючий вплив держави на сус+
втілення орієнтирів та прагнень, що формують і визна+ пільну життєдіяльність людей з метою її впорядкуван+
чають окрему людину, суспільство і державу в цілому. ня, збереження або перетворення, який спирається на
У 1972 р. були прийняті Рекомендації ООН про охо+ її владну силу [2, с. 38] або як цілепокладаючий, орган+
рону на національному рівні культурної та природної ізуючий і регулюючий вплив людей на власну громадсь+
спадщини, в якій як "культурна спадщина" розглядають+ ку, колективну та групову життєдіяльність, здійснюва+
ся пам'ятки, ансамблі та пам'ятні місця [18, с. 32—41]. ний як безпосередньо (у формах самоврядування), так
За Законом України "Про охорону культурної спадщи+ і через спеціально створені структури (державу, гро+
ни" (далі — Закон) культурна спадщина є сукупністю мадські об'єднання, партії, фірми, кооперативи, підприє+
успадкованих людством від попередніх поколінь мства, асоціації, спілки тощо) [2, с. 29—30].
об'єктів культурної спадщини [17]. Якщо проаналізува+
Тобто завдяки першому підходу державне управлі+
ти викладені у Законі визначення об'єктів культурної ння охороною культурної спадщини, слід розуміти як
спадщини, які включають у себе визначні місця, спору+ цілеспрямований, організуючий вплив на цю сферу всіх
ди (витвори), комплекси (ансамблі) та інше, то можна державних органів з метою створення всіх можливих
дійти висновку про те, що їх класифікація не носить ви+ умов для захисту, збереження, популяризації об'єктів
черпного характеру, оскільки розширене тлумачення культурної спадщини та передачі їх майбутнім поколін+
об'єктів культурної спадщини дає можливість поповню+ ням. Мова іде про загальну регулюючу діяльність дер+
вати їх перелік з врахуванням розвитку культури та сус+ жави що стосується сфери охорони культурної спадщи+
пільства. Таким чином, враховуючи специфіку того чи ни — організована державою сукупність державних
іншого регіону України, певні об'єкти можуть бути відне+ органів, громадських організацій, посадових осіб та
сені до числа охоронюваних, але основною їх ознакою окремих громадян, об'єднаних завданнями щодо захи+
має бути наявність історичної, наукової чи іншої куль+ сту, дбайливого використання об'єктів культурної спад+
турної цінності.
щини у суспільному житті, з метою їх збереження в інте+
Відповідно до Рекомендацій, держави+члени мають ресах нинішнього і майбутніх поколінь.
у межах своїх можливостей вживати необхідних науко+
Інший підхід дозволяє розуміти державне управ+
вих, технічних, адміністративних, юридичних і фінансо+ ління як діяльність щодо реалізації певних функцій.
вих заходів для забезпечення охорони культурної та
Тлумачення поняття функцій держави зазвичай пе+
природної спадщини, що знаходиться на її території. Ці редбачає їх розуміння як "основних (головних) напрямів
заходи визначаються законодавством і устроєм держа+ (видів) діяльності держави щодо реалізації завдань, які
ви [18, с. 32—41].
перед нею стоять, для досягнення визначених цілей,
Зазначені Рекомендації також зобов'язують держа+ зумовлених загальною соціальною сутністю держави і
ви заснувати на своїй території відповідні державні її соціальним призначенням" [11, с. 99] або ж як "кар+
служби, які б розробляли й здійснювали заходи охоро+ динальних напрямків діяльності держави, в яких прояв+
ни й збереження культурної спадщини; готували й на+ ляється її соціально+політичне призначення" [9, с. 105].
бирали відповідні наукові, технічні та адміністративні У цьому сенсі можна погодитись із позицією тих уче+
кадри; організовували співпрацю спеціалістів різних них, які доводять, що функції держави відображають
галузей для вивчення проблем технічного збереження основні напрямки її діяльності і саме від них залежить
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те, як діють конкретні органи державної влади, які цілі
вони переслідують і якими є пріоритети їхньої діяльності
[8, с. 557]. Утім, процес функціонування сучасної дер+
жави детермінується одночасно як її сутністю, про що
пише А. Венгеров [3, с. 141] так і тими потребами, які
виникають у суспільстві. З огляду ж на те, що сучасне
суспільство — це складне системне утворення, яке роз+
вивається на багатьох рівнях [16, с. 73], сьогодні мож+
на спостерігати серйозне переосмислення системи кла+
сичних функцій держави, які вже не обмежуються тільки
економічною, політичною сферами, але й включають у
себе активну соціокультурну діяльність, яка нерозрив+
но пов'язана зі збереженням культурної спадщини як
одного з найважливіших елементів процесу духовного
розвитку сучасної України [4, с. 443].
Більше того, говорячи про соціальну та культурну
сфери діяльності сучасної держави, слід зазначити, що
вона не є результатом певного збігу обставин, як пра+
вильно доводить А. Краковська [13, с. 120], а випливає
з об'єктивних потреб суспільного розвитку. Однією з
таких потреб є збереження пам'яток культури як уні+
кального джерела історичної пам'яті, культурної іден+
тифікації і духовного розвитку окремих народів і люд+
ства в цілому.
Важливим аспектом другого підходу є також розу+
міння суб'єкта здійснення такої діяльності, зважаючи на
широке та вузьке розуміння державного управління, так
звані "американський" та "європейський" підходи [10,
c. 157].
Зокрема державне управління в широкому ро+
зумінні є регулюючою діяльністю держави в цілому:
діяльність представницьких органів влади, виконавчих
органів державної влади, прокуратури, судів, громадсь+
ких об'єднань (організацій) та інших суб'єктів, уповно+
важених державою здійснювати функції прогнозуван+
ня, планування, фінансування, підбору та атестації
кадрів, обліку, контролю, застосувати примусові захо+
ди, заохочення, заходи дисциплінарного впливу, та інші
державно+управлінські функції. Натомість вузьке трак+
тування державного управління (європейський підхід),
на думку В. Авер'янова та іншої частини науковців, пе+
редбачає, що вся регулювальна діяльність цього управ+
ління має виключно виконавчо+розпорядчий характер і
здійснюється лише органами виконавчої влади й інши+
ми органами під час реалізації ними виконавчо+розпо+
рядчих функцій. За такого підходу державному управ+
лінню властиві всі основні ознаки виконавчої влади;
воно спрямовано на виконання законів та інших норма+
тивно+правових актів; пов'язано з використанням ме+
тодів нормотворчості й розпорядливості; має підзакон+
ний характер і передбачає можливість судового захис+
ту громадянами своїх прав і свобод у разі їх порушення
органами та посадовими особами виконавчої влади [1,
с. 119—120].
Вузького розуміння державного управління дотри+
муються і Ю. Тихомиров, [19, с. 38]. та В. Цвєтков [20,
с. 17]. Н. Нижник та О. Машков, відзначають, що "дер+
жавне управління — це підзаконна діяльність органів
виконавчої влади, спрямована на практичну організа+
цію нормального життя суспільства і забезпечення осо+
бистої безпеки громадян, створення умов для її мате+
ріального, культурного та духовного розвитку" [14, c.
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6]. Подібну точку зору відстоює і В. Пилипишин. [15, с.
355].
У основі розуміння державного управління як діяль+
ності перебувають функції державного управління. До
функцій процесу державного управління відносять пла+
нування, організації, мотивації, контролю та комуні+
кацій, що пов'язують їх, і прийняття рішень з метою
формулювання й досягнення цілей держави [7, с. 24—
25].
Другий (діяльнісний — прим. авт.) підхід дозволяє
розуміти державне управління охороною культурної
спадщини як діяльність органів державного управління
щодо збереження культурної спадщини в Україні, що
реалізується через такі функції як організація, регулю+
вання, контроль і нагляд, планування, міжнародне
співробітництво, облік, фінансування. Відповідно, кож+
на з них полягає у: організаційна — забезпеченні коор+
динації діяльності органів виконавчої влади; обліку —
виявленні, класифікації, та державна реєстрація об'єктів
культурної спадщини; контроль — оцінці додержання
вимог законодавства з питань охорони культурної спад+
щини, контролі за паспортизацією нерухомих об'єктів
культурної спадщини, виконання регуляторних та доз+
вільно+реєстраційних функцій у цій сфері (в тому числі
дозволів на переміщення, перенесення пам'яток, на про+
ведення робіт на пам'ятках, їхніх територіях та в зонах
охорони); міжнародного співробітництва — подання у
відповідні міжнародні інстанції пропозиції про занесен+
ня пам'яток до Списку всесвітньої спадщини тощо.
Функція регулювання включає у себе: попереджу+
вально+охоронні заходи — спостереження за станом
зберігання та використання пам'яток, їхніх територій і
зон охорони, історичних ареалів населених місць; стан+
дартизацію і нормування у сфері охорони культурної
спадщини — затвердження нормативів і методик гро+
шової оцінки пам'яток, реставраційних норм та правил,
затвердження інших державних норм та правил з питань
охорони культурної спадщини.
Функція нагляду (моніторингу) за використанням
об'єктів культурної спадщини являє собою діяльність
уповноважених на це державних органів управління по
нагляду, збиранню, обробці, передачі, збереженню та
аналізу інформації про стан об'єктів культурної спад+
щини (інформування органів охорони культурної спад+
щини вищого рівня про пошкодження, руйнування, заг+
розу або можливу загрозу пошкодження, руйнування
пам'яток), прогнозуванню його змін та розробці науко+
во обгрунтованих рекомендацій, необхідних для прий+
няття управлінських рішень.
Специфічною функцією державного управління у
сфері охорони культурної спадщини є експертиза, що
являє собою діяльність уповноважених на це держав+
них органів управління, спрямовану на аналіз та оцінку
передпроектних, проектних та інших матеріалів щодо
обліку об'єктів культурної спадщини, і підготовку вис+
новків щодо об'єктів культурної спадщини за результа+
тами розгляду облікової документації та протоколів
наукових (вчених) рад установ та організацій, діяльність
яких пов'язана з охороною культурної спадщини, офор+
млені за результатами оцінки відповідності об'єкта куль+
турної спадщини критеріям автентичності та особливої
історичної або культурної цінності.
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Незалежні групи спеціалістів з ініціативи об'єднань
громадян, органів охорони культурної спадщини, а та+
кож інших органів виконавчої влади та органів місцево+
го самоврядування також можуть здійснювати гро+
мадську експертизу з питань охорони культурної спад+
щини в порядку, передбаченому законодавством.
Третій підхід до розуміння державного управління
зводиться до його розуміння як відносин. У найбільш
загальному вигляді елементами структури цих відносин
є: суб'єкти/учасники, між якими вони складаються;
об'єкт — те, з приводу чого вони складаються; і, на+
решті, зміст — те, в чому реально полягають ці відноси+
ни, тобто поведінка суб'єктів. Кінцевою метою держав+
ного управління є досягнення того ступеня впорядко+
ваності суспільних відносин, що відображений у зако+
нах держави, досягнення повної відповідності поведін+
ки всіх суб'єктів нормативній, моделям, описаним у цих
законах.
Суб'єктами у сфері охорони культурної спадщини є
органи державної виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, територіальні громади, фізичні та
юридичні особи, об'єднання громадян громадські орга+
нізації, які впливають на процес охорони культурної
спадщини. За своїм характером державно+управлінські
відносини у сфері охорони культурної спадщини є адмі+
ністративно+правовими та характеризуються такими оз+
наками:
— права та обов'язки учасників, пов'язані з вико+
навчою і розпорядчою діяльністю держави та місцево+
го самоврядування;
— в якості суб'єкта цих відносин завжди виступає
орган державного управління, посадова особа, яка на+
ділена державно+владними повноваженнями;
— порушення учасниками відносин норм у сфері
охорони культурної спадщини спричиняє відповідаль+
ність;
— здебільшого відносини будуються за принципом
"влада+підпорядкування";
— є різновидом організаційних відносин та відоб+
ражають публічно+правовий інтерес;
— спори, що виникають між учасниками цих відно+
син в позасудовому та судовому порядку;
— здійснення відносин між їх учасниками, свідомо
та цілеспрямовано.
Узагальнюючи, слід зазначити, що державне управ+
ління у сфері охорони культурної спадщини як відноси+
ни — це врегульовані нормами права суспільні відноси+
ни, що виникають та реалізацію щодо об'єктів культур+
ної спадщини у яких один з учасників або всі учасники є
носіями владних державно+управлінських повноважень.
З проаналізованих підходів вважаємо, що найбільш
повне сутнісне розуміння державного управління у
сфері охорони культурної спадщини, дозволяє сфор+
мувати діяльнісний підхід. Окрім того, на нашу думку,
використання широкого розуміння поняття державно+
го управління у сфері охорони культурної спадщини дає
можливість системного та багаторівневого осягнення
взаємодії держави, суспільства та громадян у цій сфері.
У другому випадку — при вузькому розумінні дер+
жавного управління у сфері охорони культурної спад+
щини — мова йде про регулювання сфери охорони куль+
турної спадщини в основному органами виконавчої вла+

ди в процесі реалізації ними виконавчо+розпорядчих
функцій і надання адміністративних послуг у цій сфері.
Саме це вузьке розуміння державного управління охо+
роною культурної спадщини подається в Законі Украї+
ни "Про охорону культурної спадщини" (ст. 3) та прий+
нятих на його основі підзаконних актах.
Проте протиставляти усі ці доктринальні підходи до
розуміння державного управління у сфері охорони куль+
турної спадщини не можна, оскільки у будь+якому ви+
падку державне управління у сфері охорони культур+
ної спадщини спрямоване на досягнення однієї мети
державної діяльності — здійснення охорони історич+
них та культурних пам'яток з метою збереження істо+
ричних та культурних основ нації.

ВИСНОВКИ
Серед загальних наукових підходів до державного
управління щодо сфери охорони культурної спадщини,
його слід розуміти як діяльність системи органів дер+
жавної влади, спрямовану на створення всіх можливих
умов для захисту, збереження, популяризації об'єктів
культурної спадщини та передачі їх майбутнім поколін+
ням.
До функцій державного управління у сфері охоро+
ни культурної спадщини слід віднести планування,
організацію, регулятивну, контроль, облік, фінансуван+
ня та комунікаційну. А до суб'єктів їх здійснення Вер+
ховну Раду України, Президента України, Кабінет
Міністрів України, центральні органи виконавчої влади,
місцеві державні адміністрації, органи місцевого само+
врядування.
Виходячи із цього, автор вважає актуальним подаль+
ше наукове дослідження питання правового регулюван+
ня державного управління у сфері охорони культурної
спадщини.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА
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WORLD EXPERIENCE OF IMPROVING PUBLIC RISK MANAGEMENT IN THE CONSTRUCTION
AND OPERATION OF FACILITIES DURING DECENTRALIZATION OF POWER
У статті з'ясовано, що розвинені країни світу вже давно почали процес децентралізації держав
ного управління і активно запроваджують практику саморегулювання будівельної діяльності. Краї
ни Європейського Союзу, свідомо, передають частину своїх повноважень органам місцевого са
моврядування або галузевим об'єднанням. Обгрунтовано, що в таких країнах, як Німеччина, Вели
кобританія, та США саме галузеві об'єднання беруть на себе функції допуску на ринок суб'єктів,
пов'язаних зі створенням об'єктів будівництва, проведенням визначення наявності необхідних для
самостійної роботи рівнів знань і кваліфікації архітекторів та інженерів. Визначено базові міжна
родні методи державного регулювання у сфері будівництва, у контексті пристосування вітчизняно
го законодавства до законодавства Європейського Союзу. З огляду на зазначене, для України, на
сьогодні, необхідно продовжити процеси децентралізації будівельної діяльності, в частині змен
шення бюрократичних процедур, але одночасно посилити контроль за якістю будівельної продукції,
з урахуванням положень директив Європейського Союзу.
The article clarifies that developed countries of the world have long started the process of
decentralization of public administration and actively implement the practice of selfregulation of
construction activities. The countries of the European Union, knowingly, transfer part of their powers to
local selfgovernment bodies or sectoral associations. It is substantiated that in such countries as
Germany, Great Britain and the USA, it is precisely the branch associations that assume the functions of
admission to the market of entities associated with the construction of construction objects, determining
the availability of the necessary levels of knowledge and skills of architects and engineers necessary for
independent work. The basic international methods of state regulation in the field of construction, in the
context of adapting domestic legislation to the legislation of the European Union are determined. In view
of the above, for Ukraine today it is necessary to continue the processes of decentralization of construction
activity, in terms of reducing bureaucratic procedures, but at the same time, to increase control over the
quality of construction products, taking into account the provisions of the directives of the European Union.

Ключові слова: світовий досвід, якість будівельної продукції, процеси децентралізації, Сполучені Штати
Америки.
Key words: world experience, quality of construction products, processes of decentralization, United States of America.

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

накопичується дефіцит будівельних матеріалів, відчу+
вається недосконалість правової бази, бюрократичні
процедури, відсутність кваліфікованих кадрів, незнан+
ня та невикористання новітніх маркетингових підходів
Будівельне співтовариство України поступово опа+ у цій галузі та ін.
новує досвід роботи міжнародних організацій, що пра+
цюють над покращенням якості будівельних робіт та АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
встановленням нових форм співпраці. В Україні сьо+ І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
годні, відбувається процес децентралізації влади. Це ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
реформа, що передбачає передачу повноважень і ре+ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ
сурсів на рівень територіальної громади, що впливає на АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
політичну, адміністративну та фінансову сфери. Таким РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
чином, локомотив будівельної галузі, швидко набирає ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
темпів в Україні, згідно із державними програмами та ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Дискусії велися, тривалий час, про необхідність де+
стратегіями, він не скоротиться найближчими роками.
Водночас витрати на будівництво зростають, оскільки централізації влади в Україні у сфері будівництва. Серед
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основних науковців, які опікувалися даним питанням
можна виділити: Васюренко О. [10], Забейворота Т. [1],
Мелко В. [12], Непомнящий О. [2], Слюсаревський M.
[8], Стукаленко О. [3], Фурман В. [13] та ін. Проте досл+
ідження, проведені сучасними вченими щодо децентра+
лізації державного управління ризиками у будівельної
галузі, в контексті закордонного досвіду, не отримали
остаточного наукового обгрунтування.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Мета статті полягає в узагальненні характеристики
світового досвіду покращення державного регулюван+
ня ризиками у сфері будівництва та експлуатації спо+
руд під час децентралізації влади.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
У сучасному світі децентралізація вважається од+
нією із найважливіших реформ, про що свідчить як
кількість країн, що її впроваджують, так і її наслідки для
покращення якості державного управління. Децентра+
лізація дає змогу ефективно вирішувати два основних
питання, з точки зору дотримання принципів демократії:
— по+перше, питання щодо передачі владних повно+
важення на місця;
— по+друге, питання збільшення участі громадян у
державних справах.
Однак перехід до стандартів децентралізованого
державного управління західного типу в Україні є, віднос+
но, ризикованим, оскільки, механізми державного управ+
ління щодо такого переходу відрізняються, більше того,
центральні керівні органи не завжди готові поступитися
реальною владою, на користь місцевих громад [1, с. 76].
Аналізуючи зарубіжний досвід, нами було з'ясовано,
що розвинені країни світу вже давно почали процес децен+
тралізації державного управління і активно запроваджують
практику професійного саморегулювання будівельної діяль+
ності [2, с. 2]. Такі види діяльності саморегульованих орган+
ізацій є прикладом запозичення позитивного досвіду, оск+
ільки в багатьох зарубіжних країнах такі організації функц+
іонують давно. Серед них можете виділити наступні: Ба+
варську палату інженерів+будівельників і Баварську палату
архітекторів, Берлінську палату архітекторів і будівельників,
Польську палату інженерів будівництва, Палату архітекторів
Польщі, Палата урбаністів Польщі, Асоціацію фахівців з
будівельного нормування (США), Національну раду домо+
будування Великобританії та інші.
Наприклад, у Німеччині існує безліч будівельних
організацій, що їх можна назвати саморегульованими.
Серед них, можемо виділити: палати, що об'єднують
учасників однієї будівельної професії на основі чинно+
го законодавства. Палати, тобто об'єднання за профе+
сійною ознакою, існують для різних професій будівниц+
тва, що передбачають можливість ведення самостійної
діяльності, представниками таких професій, як юристи,
інженери, архітектори тощо.
Водночас у Великобританії саморегулювання будів+
ничої галузі здійснюється шляхом створення та функціо+
нування Асоціацій за галузевою ознакою. В Австрії ство+
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рені Палати цивільних техніків, що об'єднують усіх "неза+
лежних" архітекторів та інженерів+консультантів [3, с. 4].
Отже, держава свідомо передає частину своїх повно+
важень органам галузевого саморегулювання. В таких
країнах, як Німеччина, Великобританія та США саме
організації галузевого саморегулювання беруть на себе
функції ліцензування господарської діяльності, пов'яза+
ної зі створенням об'єктів будівництва, проведенням ате+
стації щодо професійності архітекторів, інженерів. Отже,
органи галузевого саморегулювання за категоріями, над+
ілені певним обсягом владних повноважень, що, зазви+
чай, входять до основних повноважень держави.
У США існує практика щодо управління будівництвом
під час децентралізації. Нині у США функціонують такі
професійні організації, що займаються розробкою і роз+
повсюдженням будівельних правил і стандартів: Асоціа+
ція фахівців з будівельного нормування, Міжнародна кон+
федерація фахівців будівельних організацій, Інститут
південних стандартів. З метою узгодження та розвитку
єдиної комплексної моделі національних стандартів, що
стосуються будівництва, в США, у 1994 р., була заснова+
на Міжнародна рада з норм і правил, що є офіційною
міжнародною організацією зі стандартизації [2, с. 2—3].
Аналізуючи практику децентралізації державного управ+
ління у галузі будівництва в різних країнах, можна виділити
певні моделі регулювання розвитку цієї галузі. Порівняний
аналіз різних підходів до децентралізації у будівельній сфері
різних країн свідчить про наявність загальних рис у цьому
процесі, що дозволяє вести мову про наявність конкретних
моделей регулювання будівництва за участю суб'єктів гро+
мадянського суспільства. Організації професійного самовря+
дування будівельників діють як "другий законодавець" у пи+
таннях регламентації професійної діяльності та врядування
всередині представників своєї професії [ 4—6]. Така модель
відображає принцип професійного саморегулювання і є
відмінною від сутності та цілей іншої моделі, що за нею діють
саморегульовані організації [7—8].
У процесі управління фінансовими ресурсами, при ве+
денні будівельної діяльності, пов'язаної із засвоєнням капі+
тальних вкладень, особливо, під час децентралізації влади,
постає важлива проблема державного регулювання фінан+
сових ризиків, що у сучасній економіці є об'єктивною реаль+
ністю і виникають із різних причин. Ця проблема є інтегрова+
ною, носить консолідований характер та стосується як за+
мовника, так і підрядника інвестиційного проекту, а також
інших контрагентів, пов'язаних із цим проектом. Конфігура+
ція фінансових ризиків будівельного процесу, як в Україні,
так і в інших країнах, обумовлена багатьма факторами:
— тривалістю інвестиційного циклу будівництва;
— вкладенням фінансових ресурсів у великих розмірах;
— залученням третіх осіб до виконання інвестицій+
ного проекту;
— обмеженістю ресурсів;
— наявністю зовнішніх умов, у т.ч., інфляційних про+
цесів, зміни режиму оподаткування тощо.
З урахуванням перерахованих вище факторів, учасни+
кам при здійсненні будівництва, необхідно проаналізувати
ймовірність виникнення ризиків, їх вплив на реалізацію інве+
стиційного проекту, а також способи уникнення ризику, чи
зменшення його впливу на результативність будівельної
діяльності, в цілому [9, с. 1]. Ризики в будівництві за поход+
женням поділяють на: природні — випадкові події та стихійні
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явища, що не залежать від діяльності людини; та антропо+
генні. При децентралізації влади, та створенні органів са+
моврядування, виникають антропогенні ризики, що відбу+
ваються внаслідок різноманітної господарської та науко+
во+технологічної діяльності людини [10].
Ризик як економічна категорія створює невизначеність
майбутньої економічної й фінансової ситуацій, спричине+
ної, в тому числі різними умовами, наприклад, технічними і
соціально+економічними, відсутністю релевантної інфор+
мації про реальність джерел фінансування будівельного
проекту, а також неможливість спрогнозувати появу та роз+
виток певних умов у сфері будівництва, під час децентралі+
зації влади [11].
Незалежно від виду ризику, він у будь+якому разі про+
ходить декілька етапів управління ним:
— аналіз ризику будівельної продукції;
— контроль за ризиком під час будівельного процесу;
— фінансування ризику, в т.ч. спрямування коштів на
страхування будівничої галузі.
Аналіз ризику у будівництві полягає у здійсненні
різноманітних розрахунків та прогнозуванні можливих втрат
(недоотримання) ресурсів (фінансових, матеріальних, інве+
стиційних) від його настання.
Одним із інструментів пом'якшення дії ризику на фінан+
сову позицію будь+якої із сторін+учасників проекту є його
страхування. Для розвинених країн ефективним є механізм
державного регулювання страхування ризиків у будівельній
сфері під час децентралізації влади. Зауважимо, що існу+
ють два основні підходи до побудови інституціонального
механізму державного регулювання: континентальний та
англо+американський. Система континентального права (що
ще має назву романо+германська, або кодифікована), чин+
на в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Японії та інших краї+
нах. Ця система базується на чіткій нормативно+правовій
регламентації діяльності суб'єктів страхового ринку.
Натомість, для англо+американської системи права (си+
стеми загального, або прецедентного права), що діє в США,
Великобританії, Австралії, Канаді та інших країнах, харак+
терним є те, що закон не є єдиним переважним джерелом
права. В рамках англо+американської системи права, фун+
кціонує ліберальна модель державного регулювання стра+
хової діяльності. В свою чергу, ліберальна модель держав+
ного регулювання може бути централізованою та децент+
ралізованою [12, с. 42, 55].
Для США притаманна децентралізована модель дер+
жавного регулювання, там немає єдиного федерального
закону, що би регулював страхову діяльність у будівництві.
Також відсутній єдиний федеральний орган страхового на+
гляду. Ці функції забезпечуються на рівні штатів [13, с. 74—
76]. Практика децентралізованого страхування будівельних
ризиків в США передбачає такі види страхування:
— страхування ризику випадкового руйнування, або
пошкодження об'єкта будівництва, до приймання цього
об'єкта замовником, несе підрядник (у цей пункт включено
і пошкодження, в результаті стихійних лих);
— страхування ризику відповідальності за заподіяння
шкоди життю, здоров'ю, або майну третіх осіб та довкілля,
під час виконання будівельних робіт;
— страхування здоров'я та життя співробітників на
об'єкті (страховим випадком визнається отримання травми,
або професійного захворювання, а також смерть працівни+
ка будівництва);

— передбачено виплату компенсації на оплату медич+
них рахунків і частини втраченого заробітку, а також
здійснення виплат на проходження професійної реабілітації,
виплат, у разі смерті);
— страхування відповідальності, що може наступити в
разі заподіяння шкоди, внаслідок недоліків у виконанні
робіт, що впливає на об'єкт капітального будівництва, (вклю+
чаючи його споживчі властивості), а саме: інженерно+пошу+
кові, архітектурні, проектні, геологорозвідувальні, пуско+
налагоджувальні та інші роботи.
— страхування від ризиків пошкодження, або випадко+
вого знищення, будівельного обладнання та автотранспорту;
— страхування ризику заподіяння шкоди майну підряд+
ника з вини третіх осіб, зокрема, пошкодження будівель+
них матеріалів, обладнання, автотранспорту, або їх краді+
жка, тощо[14].
Негативною рисою такої децентралізації державного
регулювання є нерівність умов, що в них працюють стра+
хові компанії та те, що вона обмежує розширення їх діяль+
ності за межі штату. Поряд з цим, у Великобританії центра+
лізована модель державного регулювання ризиків у будів+
ництві характеризується єдністю системи, зокрема, функц+
іонує єдиний орган страхового нагляду, а всі страхові ком+
панії діють у межах загальних правил і нормативів. Така си+
стема є ефективнішою для цілей державного управління
ризиками в будівництві [15].
Слід відзначити, що, поряд із ліберальною системою
державного регулювання страхової діяльності, у Великоб+
ританії діє система децентралізації, що продукує досить
жорсткі правила та процедури для учасників ринку страхо+
вих послуг. Таким чином можна констатувати, що головною
метою реформ адміністративно+територіального устрою є
посилення можливостей локальних органів влади, в кон+
тексті забезпечення потреб територіальних громад. Такі
процеси, за своїм змістом, сприяють ліквідації неефектив+
них ланок державного управління регіонами, або органів
місцевого самоврядування, а також спрощують доступ на+
селення до адміністративних послуг. При цьому головним
фактором у забезпеченні ефективності реформ є фінансо+
ва децентралізація. На практиці управління будівництвом в
європейських країнах, фінансова децентралізація здійс+
нюється за трьома основними напрямками: децентраліза+
ція видатків; децентралізація доходів; процесуальна і орга+
нізаційна самостійності. Тобто одностороння децентралі+
зація бюджетних надходжень та збільшення обсягів напов+
нюваності місцевих бюджетів не є панацеєю, в контексті
вдосконалення державного управління розвитку будівниц+
тва. Мова йде про те, що децентралізація фінансових по+
токів тягне за собою підвищення відповідальності органів
місцевого самоврядування та місцевих органів державної
влади в регіонах та районах за спрощення доступу насе+
лення до будівельних послуг та їх соціальне забезпечення.
Це, в свою чергу, потребує тотального перегляду наванта+
ження на різні ланки державного управління будівельною
галуззю від міста, села, селища до області.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ
Підсумовуючи викладене, приходимо до висновку, що
адміністративно+територіальна реформа є важливою умо+
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15. Государственное регулирование страхования в
вою на шляху євроінтеграції, але вона не обов'язково озна+
чає зміну адміністративної карти держави. В цьому контексті зарубежных странах [Електронний ресурс]. — Режим
найпоказовішим для України є досвід багатьох європейсь+ доступу: http://www.insuranceconsulting.ru/publik/
ких країн, що в них окремі заходи адміністративно+терито+ gos_regul/glava3.html
ріального реформування є доцільними для імплементації у
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PRIORITY DIRECTIONS OF VOLUNTEER ACTIVITY IN THE LEADING COUNTRIES
OF THE WORLD

У статті досліджено, що волонтерство є способом збереження та зміцнення загальнолюдсь
ких цінностей та реалізації прав і обов'язків громадян. Зазначено, що Загальна Декларація во
лонтерів є одним із основоположних документів правового регулювання волонтерської діяль
ності в усьому світі. З'ясовано, що волонтерство в Україні розвинено в різнопланових напря
мах, які заріплені у Законі України "Про волонтерську діяльність". Проаналізовано напрями во
лонтерської діяльності у провідних країнах світу. Доведено, що основним напрямом діяльності
волонтерів у 2014 р. стала допомога українській армії.
The article studies volunteering as a way of preserving and strengthening universal values and
realizing the rights and obligations of citizens. It is noted that the Universal Declaration of Volunteers
is one of the fundamental documents of the legal regulation of volunteering around the world. It is
revealed that volunteering in Ukraine is developed in various directions, which are enshrined in the
Law of Ukraine "On Volunteer Activity". The directions of volunteer activity in the leading countries of
the world are analyzed. It has been proved that the main activity of volunteers in 2014 was to help the
Ukrainian army.

Ключові слова: волонтерство, напрями волонтерської діяльності, волонтерство в Україні, аналіз за#
рубіжного досвіду волонтерської діяльності.
Key words: volunteering, volunteering activities, volunteering in Ukraine, analysis of foreign experience of
volunteer activity.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

groyong, у Руанді — kwitango, у Південній Африці —
Волонтерський рух існує багато сторіч. У різних ubuntu, у Південній Азії — shramadana. Воно є уні+
країнах це явище має різні назви, а саме: у Ботсвані версальним людським феноменом, який зустрічаєть+
— mephato, в Еквадорі — minga, в Індонезії — goton+ ся в усіх культурах, на всіх рівнях економічного роз+
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витку, серед представників обох статей і людей різно+
го віку.
Вагомий соціальний і економічний внесок праці во+
лонтерів був підтверджений у ході дослідження неко+
мерційного сектора 22 країн, серед яких країни Захід+
ної Європи, а також Австралія, США, Ізраїль, Японія,
держави Центральної і Східної Європи, країни Латинсь+
кої Америки.
Так, А. Саламон і X. Анхайер вважають, що нині у
світі відбувається "глобальна суспільна революція", що
полягає у "вибуху" організованої приватної волонтерсь+
кої діяльності, пов'язаної зі зростанням самовизначен+
ня особистості в сучасному суспільстві, де в наявності
виступають інформаційна революція та криза держави
[1].
Про волонтерський рух в Україні сьогодні з за+
хопленням говорять у багатьох країнах світу, назива+
ючи це явище унікальним. Розквіт волонтерської
діяльності в Україні припав на час Революції Гідності
і початок війни на Донбасі. У надзвичайно складний
період саме цей рух об'єднав суспільство, створив
дієву структуру громадських організацій які взяли на
себе вирішення найбільш нагальних і болючих проб+
лем держави.
Отже, вважаємо за необхідне проаналізувати зару+
біжний досвід волонтерської діяльності, адже волон+
терська дільність в Украні має як спільні ознаки діяль+
ності, так і відмінні. Тому аналіз зарубіжного досвіду
нам дасть змогу розширити напрями волонтерської
діяльності, усунути недоліки та заповнити деякі прога+
лини.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням питань волонтерського руху займа+
лися вчені, а саме: Р. Колосова, Г. Чейнен, О. Щекова,
О. Корнієвський, Г. Крапівіна, Т. Лях та ін.
Водночас наукові публікації, що пов'язані із аналі+
зом зарубіжного досвіду у сфері волонтерської діяль+
ності, практично відсутні, що обумовлює необхідність
у проведенні подальших наукових пошуків з цієї про+
блематики.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз пріоритетних напрямів волон+
терської діяльності у провідних країнах світу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Волонтерство визнано ООН головною складовою
стратегії, що покликана вирішувати такі проблеми: охо+
рона навколишнього природного середовища, допомо+
га малозабезпеченим сім'ям, боротьба з бідністю, до+
помога біженцям, допомога армії та інше. Волонтерсь+
кий рух в Україні став проявом потужньої громадської
активності.
Волонтерство в Україні розвинено в різнопланових
напрямах які заріплені у Законі України "Про волон+
терську діяльність". На початку військових дій на Сході
України волонтери доклали великих зусиль, щоб поси+
лити обороноздатність нашої держави. Можна сміливо
зазначити, що саме волонтери стали тією рушійною си+
лою яка допомагала армії в кризові моменти, коли дер+
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жава не в змозі забезпечити сектор безпеки і оборони
належним чином.
Важливого значення у кризові періоди суспіль+
ного життя, набуває волонтерська діяльність, спря+
мована на зняття соціального наруження шляхом
підтримки найбільш знедолених категорій населен+
ня; забезпечення гідного існування громадян, які в
силу об'єктивних обставин не здатні піклуватися
про себе самостійно; "заповнення" недоліків дер+
жавної соціальної політики, насамперед за рахунок
оперативного реагування та надання ефективної
адресної соціальної допомоги, що відповідає по+
требам і запитам конкретної людини; поширення гу+
маністичних та альтруїстичних ідей та настроїв в
суспільстві [2].
Значимість волонтерства в світовому вимірі
підтверджується його визнанням ООН як суспільно+
корисної діяльності на добровільній основі, яка повин+
на бути важливою складовою будь+якої стратегії, на+
ціленої на вирішення проблем, особливо в таких сфе+
рах як боротьба з бідністю, стійкий розвиток, охоро+
на здоров'я, упередження та вчасне реагування, соці+
альна інтеграція, подолання соціальної нерівності та
дискримінації [3].
У цілому, кожного року волонтерською діяльністю
охоплено понад 100 мільйонів осіб дорослого населен+
ня планети [4].
Переживши кілька хвиль спаду і зростання протя+
гом ХХ ст., починаючи з 1990+х років волонтерський рух
набув у США масового характеру.
За оцінками фахівців, понад 50 % дорослого насе+
лення США беруть участь у волонтерській діяльності;
близько 80 % благодійних організацій існують саме
завдяки роботі волонтерів. У волонтерському русі бе+
руть участь різні верстви населення, незалежно від рівня
освіти, професії чи рівня доходів. Незважаючи на доб+
ровільність, волонтерство не виключає відповідальності
за виконання норм і вимог, збереження матеріальних
цінностей тощо.
Сьогодні основною структурою, завдяки якій аме+
риканські волонтери можуть знайти собі заняття, а
організації та особи, що потребують помічників+волон+
терів, можуть заявити про свої потреби, є волонтерські
центри, яких у країні діє понад 500. Фінансовий еквіва+
лент волонтерської праці на рік у США становить більш
як $ 5300 млрд [2].
У сприйнятті американців участь у волонтерсько+
му русі є визначальним показником особистісних яко+
стей і характеристик людини: участь у добровільних
проектах допомоги є безумовною перевагою при по+
шуку роботи; безоплатна допомога з боку висококлас+
них фахівців, особливо лікарів чи юристів забезпечу+
ють їм репутацію і популярність, посилюють їх конку+
рентну перевагу; волонтерський досвід істотно
збільшує шанси на отримання стипендій на навчання
та вступ до престижних навчальних закладів; робота
волонтером зараховується при визначенні трудового
стажу так само, як і оплачувана праця. Доволі часто
участь у волонтерському русі беруть цілими родина+
ми, що має значний виховний ефект для дітей, прак+
тично гарантуючи участь наступних поколінь у добро+
вільних ініціативах.
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Популярність волонтерського руху в США спри+
чинила появу низки організацій, які цілеспрямова+
но займаються підготовкою та розподілом волон+
терів між некомерційними та державними організа+
ціями та установами, наданням цільової допомоги
окремим фізичним особам. Необхідно відзначити
активну підтримку волонтерського руху з боку
органів державної влади США. Президент Дж. Буш
у 2002 р. підтримав створення Корпусу свободи
США для підтримки і координації роботи на гро+
мадських засадах, а у 2003 р. було створено Пре+
зидентську раду зі служби та громадської участі. З
ініціативи президентської адміністрації було запро+
поновано низку законодавчих актів, що передбача+
ли істотне розширення загальнонаціональних во+
лонтерських програм, спрямованих на підвищення
дієвості суспільно+корисної роботи, що її викону+
ють вчителі, лікарі, пожежні, співробітники поліції
та служб з надзвичайних ситуацій. Цей заклик був
підтриманий мільйонами американських громадян,
а участь волонтерів у забезпеченні внутрішньої без+
пеки держави та її громадян визнавалася невідклад+
ною необхідністю [5].
В Європейському Союзі волонтерський рух також
користується великою популярністю серед населення.
Так, у 2011 р. було проголошено роком волонтерства,
а його цілями стали:
— створення сприятливих і полегшених умов для
діяльності добровольців країн — членів ЄС;
— розширення можливостей волонтерських орга+
нізацій та підвищення якості результатів їхньої діяль+
ності;
— винагородження та визнання волонтерської
діяльності;
— підвищення обізнаності людей щодо цінностей
та важливості волонтерської діяльності [6].
Серед європейських країн один з найвищих показ+
ників участі населення у волонтерській діяльності спос+
терігається у Великій Британії — до 30 % та Ірландії —
33 %, а однією з найбільш популярних сфер виступає
соціальна робота, хоча за останні роки зросла попу+
лярність волонтерства на спортивних заходах та в ак+
ціях зі збереження довкілля [2].
Волонтерська діяльність у Німеччині має свої особ+
ливості, відображені в законодавчих ініціативах. Так,
з 1964 р. реалізується державна програма "Доброволь+
чий соціальний рік" (Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ або
Freiwilliges Оkologisches Jahr (FОJ), яка дозволяє
німецькій молоді протягом року здійснювати практич+
ну діяльність в соціальній або ж екологічній сферах, а
з 2002 р. волонтерська діяльність зараховується як
альтернатива службі в армії. FОJ трактується як допо+
міжна практична діяльність на повний робочий день
впродовж 6—12 місяців (з можливістю продовження
до 18+ти): здійснюється в лікарнях по догляду за хво+
рими, роботі з дітьми і молоддю (молодший медпер+
сонал); будинках для літніх людей (санітари, приби+
ральники, аніматори); дитячих закладах (помічники
вихователів); спец. закладах для людей з фізичними
або розумовими вадами (санітари, помічники вихова+
телів, прибиральники). До екологічної складової FОJ
відносять добровільну роботу на фермах, лісних гос+

подарствах. У сприйнятті німецьких громадян, участь
у таких програмах — це, перш за все, можливість здо+
бути цінний життєвий досвід та визначитися з власним
майбутнім. За різними підрахунками, до однієї трети+
ни жителів Німеччини на постійній основі беруть участь
в різноманітних волонтерських проектах, вважаючи це
невід'ємною складовою успішного співіснування гро+
мади [7].
У Польщі волонтерську діяльність регулює Закон
"Про некомерційну діяльність і волонтерство", що був
ухвалений 24 березня 2018 р. Зазначений закон є осно+
вою для розвитку громадянського суспільства, зокре+
ма закон передбачає свободу об'єднань, яка в кінцево+
му результаті знайшла cвоє підтвердження в Конституції
Республіки Польща [8].
Волонтерство у Польщі відповідає таким потребам:
допомога іншим, бажання набуття нових навичок, нові
знайомства, відчуття задоволення, можливості для са+
мореалізації [9].
Польські волонтери з неурядових організацій ста+
ють авторами громадських проектів, які у майбутньо+
му мають позитивний вплив на місцеве самоврядуван+
ня. У Польщі мешканці міст беруть участь у формуванні
місцевих бюджетів, вирішуючи, на які цілі витратити
частину бюджетних коштів. Вплив на розподіл бюдже+
ту об'єднує людей, дає їм знання про місцеві фінанси
та змогу реалізувати проекти, яких люди найбільше
потребують [10].
У Франції в 1963 році Шарлем де Голлем була зас+
нована Французька Асоціація Прогресу Волонтерів, яка
сприяла розвитку волонтерського руху. З 2009 року
вона була замінена Асоціацією "France Volontairs", яка
допомагає людям, організовує акції солідарності,
зустрічі тощо [11].
У Франції близько 20 % дорослого населення бере
участь у добровільних ініціативах на постійній основі,
волонтери також залучаються й до роботи в місцевих
органах влади, державних установах, в органах поліції
та громадської безпеки, посольствах і консульствах.
Найбільш популярними напрямами є проекти в сферах
охорони здоров'я та реабілітації, боротьба з ізоляцією
та дискримінацією, адаптація іммігрантів, освітні та
культурологічні проекти [2].
У Франції існує асоціація "Медична і благодійна
допомога Франція+Україна" (Aide MОdicale & Caritative
France+Ukraine (AMC France+Ukraine), що об'єднала
представників української спільноти, а також небайду+
жих французів. Асоціація була створена в кризовий
момент для максимально ефективної допомоги на тер+
мінові потреби в Україні.
Зазначена організація об'єднує як медиків, так і
волонтерів різної спеціальності та співпрацює з благо+
дійними фондами "Волонтерська сотня Україна — світ"
і "Фонд оборони України" з питань відправки гуманітар+
ної допомоги; львівською громадською організацією
"Допомога дітям Героїв" [12].
У 1991 р. в Італії Закон "Про волонтерство" офіцій+
но визначив стосунки волонтерів з державними органі+
заціями. Однією з найбільших організацій, що розвива+
ють волонтерські ініціативи в країні є "Італійський фонд
волонтерства", створений за ініціативою Римської
ощадної каси. Фонд надає консультаційні та освітні по+
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слуги волонтерам і організаціям, випускає "Журнал во+
лонтера", заснував декілька Національних премій в об+
ласті волонтерства з метою виявлення і підтримки
найбільш перспективних та ініціативних груп, які вирі+
шують соціальні проблеми.
Також в Італії існує Постійний комітет голів волон+
терських організацій і фондів, що представляє інтере+
си двох мільйонів волонтерів Італії перед урядом, пар+
ламентом, церквою, різними суспільними інститутами
[2].
Під патронатом Італійської Торгівельно+промисло+
вої палати для країн Балкан та України в Києві відбувся
бізнес+соціальний захід Italian fashion Kiev, основна
мета якого — розвиток двосторонніх відносин між іта+
лійськими та українськими підприємцями. Участь у заз+
наченому заході брали колишні військовослужбовці
збройних формувань України, які у рамках Державної
програми складного протезування для учасників АТО
проходили лікування та протезування у медичних зак+
ладах Італії. Всього протягом останніх двох років, зав+
дяки сприянню з боку Торгово+промислової палати, а
також українських волонтерських організацій лікуван+
ня в Італії пройшли вісім українських військовослуж+
бовців [13].
Але волонтерство в Україні має дещо інший харак+
тер та напрям діяльності. Так, соціологічні дослідження
свідчать, що український волонтерський рух у 2014 р.
за масштабом поширення став безпрецедентним виявом
громадської самоорганізації [14].
Основним напрямом діяльності волонтерів у 2014 р.
стала допомога українській армії та пораненим — цим
займались 70 % волонтерів. До подій, що сталися в
Україні у 2014 р., найбільш актуальними напрямами
діяльності волонтерів були допомога соціально незахи+
щеним групам населення та благоустрій громадського
простору [15].
Події пов'язані із сепаратистськими рухами на
Півдні та Сході України позначилися на конструкції во+
лонтерської діяльності та умовах її здійснення, зокре+
ма зміщено акцент з допомоги цивільному населенню
та постачання всього необхідного для проведення
АТО. Найбільш ефективний внесок до посилення
обороноздатності держави волонтерський рух зробив
саме на початку військових дій у Донецькій та Лугансь+
ких областях, коли забезпечення державою силових
підрозділів здійснювалося повільно, не вистачало еле+
ментарних систем захисту, обмундирування та продо+
вольства.
З багатьох напрямів роботи волонтерів, спрямова+
ної на протидію зовнішньої агресії та її наслідків, мож+
на виділити чотири основні напрями, якими вони опіку+
ються найбільше:
— збір та доставка в зону проведення АТО необ+
хідних ресурсів;
— надання медичної допомоги постраждалим в ході
її проведення;
— допомога вимушеним переселенцям;
— пошук зниклих безвісті та звільнення полонених
[16].
Відзначимо, що потужну підтримку волонтерсько+
му руху також надає українська діаспора, представ+
ники якої пересилають до України грошові перекази,
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медичні препарати, приціли, господарські товари
тощо [17].
Позитивним кроком було створення Ради волон+
терських організацій при Міністерстві оборони Украї+
ни, залучення до департаментів та управлінь оборонно+
го відомства, служб Тилу Збройних Сил України пред+
ставників волонтерських організацій, що зробило ро+
боту Міністерства оборони України більш відкритою й
ефективною та значною мірою покращило матеріальне
забезпечення військ. Представникам волонтерських
організацій були запропоновані посади в Департаменті
державних закупівель та постачання матеріальних ре+
сурсів Міністерства оборони України, службах Тилу
Збройних Сил України з метою проведення оператив+
ного моніторингу переліку цінових пропозицій та інфор+
мації щодо постачання та своєчасної закупівлі майна,
пально+мастильних матеріалів, продовольства тощо
[18].

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що воло+
нерська діяльність в усьому світі займає важливе місце.
Надзвичайно велика кількість волонтерів задіяна в
різних установах, організаціях та підприємствах, діяль+
ність яких спрямована на покращення життя соціуму.
Отже, проаналізувавши волонтерський досвід у про+
відних країнах світу, можна виділити нові шляхи роз+
витку волонтерства в Україні, а саме:
1) посилити роботу із популяризації волонтерської
діяльності, яка повинна забезпечувати репутацію та
імідж;
2) до Закону України "Про волонтерську діяльність"
необхідно внести зміни які передбачають включення
волонтерської діяльності до трудового стажу;
3) посилити підтримку волонтерського руху з боку
органів державної влади;
4) волонтерам які займаються наданням волон+
терської допомоги Збройним Силам України, іншим
військовим формуванням, правоохоронним органам,
органам державної влади під час дії особливого періо+
ду, правових режимів надзвичайного чи воєнного ста+
ну, проведення антитерористичної операції необхідно
б було зарахувати волонтерську діяльність як альтер+
нативу службі в армії;
5) заснувати Національну премію в області волон+
терства з метою виявлення і підтримки найбільш перс+
пективних та ініціативних груп, які вирішують соціальні
проблеми.
Перспективою подальших розвідок цієї проблема+
тики є, на наш погляд, дослідження теоретичних основ
волонтерської діяльності щодо посилення обороноз+
датності держави.
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STATE REGULATION OF INVESTMENT PROCESSES IN THE CONSTRUCTION SECTOR
IN FOREIGN COUNTRIES AND THEIR ADAPTATION FOR THE UKRAINIAN ECONOMY
У статті обгрунтовано, що сучасна світова тенденція розвитку будівництва супроводжується техноло
гічними інноваціями стосовно активного впливу на соціальноекономічне середовище, що характери
зується перевагами інноваційних факторів та умов, які впливають на економічне становище будівельно
го сектора. Визначено, що основними пріоритетами формування іноземних інвестицій є такі: стабіліза
ція політичної ситуації в Україні; формування стабільного правового середовища для бізнесу; розвиток
зовнішньої інформаційної підтримки іноземних інвесторів державою; інформування іноземних інвесторів
в Україні; розробка інвестиційного проекту та програмного забезпечення; створення інфраструктури для
організаційноправового забезпечення інвестиційної діяльності; впровадження рекламної кампанії; ви
пуск спеціалізованого інформаційного бюлетеня. Дійдено висновку, що на сьогодні, назріла потреба по
дальшого дослідження питань фінансування будівництва, пошуку їх альтернативних джерел та запро
вадження нових ринкових механізмів державного фінансування будівництва житла через оптимізацію та
покращення державного управління в інвестиційному середовищі, розвитку інвестиційної конкуренції.
The article substantiates that the modern world trend of construction development is accompanied by
technological innovations in relation to the active influence on the socioeconomic environment characterized
by the advantages of innovative factors and conditions that affect the economic situation of the construction
sector. It is determined that the main priorities of forming foreign investments are the following: stabilization of
the political situation in Ukraine; the formation of a stable legal environment for business; development of external
information support of foreign investors by the state; informing foreign investors in Ukraine; development of
investment project and software; creation of infrastructure for organizational and legal support of investment
activity; implementation of advertising campaign; release of a specialized newsletter. It was concluded that
today there is a need for further research on the financing of construction, the search for their alternative sources
and the introduction of new market mechanisms for state financing of housing construction through the
optimization and improvement of public administration in the investment environment, the development of
investment competition.

Ключові слова: світовий досвід, державне регулювання, інвестиційна діяльність у будівництві, зовніш#
ня інформаційна підтримка.
Key words: world experience, state regulation, investment activity in construction, external information support.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Державне регулювання інвестиційної діяльності в Ук+
раїні є важливою складовою системи управління економ+
ікою та інструментом реалізації інвестиційної політики
держави. Його головною метою є створення умов для ди+
намічного, збалансованого соціально+економічного роз+
витків України. У сучасних умовах, до одного із найзатре+
буваніших напрямів розвитку державного управління, за
своєю соціальною спрямованістю та інвестиційною
місткістю, відноситься будівельна сфера. Інвестиційні про+
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цеси у будівельній сфері забезпечують відтворення основ+
них засобів окремих суб'єктів господарювання, галузей
національної економіки, в цілому, шляхом нового будів+
ництва, розширення, реконструкції та технічного переос+
нащення діючих підприємств. У процесі здійснення вироб+
ничої діяльності будівельних підприємств, інвестиційні
ресурси перетворюються на об'єкти основного капіталу,
а через участь в інвестиційних процесах реалізується по+
тенціал будівельної сфери, загалом. Обгрунтування шляхів
залучення інвестицій, формування дієвих механізмів
державного регулювання інвестиційної діяльності у буді+
вництві відносяться до числа важливих напрямів дослід+
жень інвестиційної проблематики.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Достатньо уваги науковці приділяють ризикам при
інвестуванні у будівництво. Сутність інвестиційного
ризику було досліджено у працях таких науковців: Гай+
дис Н.М., Дашко І.М., Ємельянов О.Ю., Крет І.З., Заяр+
на Н.М., Литвин З., Мойсеєнко І.П., Непомнящий О.М.,
Реверчук С.К., Реверчук Н.Й., Яблонська А.В. Проте, не+
зважаючи на значну кількість наукових праць за напря+
мом ризикології інвестиційної діяльності, не існує єди+
ного державного класифікаційного механізму управ+
ління інвестиційними ризиками. Оскільки інвестиційні
ризики відрізняються між собою за місцем виникнен+
ня, сукупністю зовнішніх і внутрішніх факторів, що впли+
вають на їх ступінь тощо.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Мета статті — виокремити й охарактеризувати чин+
ники державного регулювання інвестиційних процесів
у будівельній сфері в зарубіжних країнах та обгрунту+
вати специфіку їх адаптації для української економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Cучасні умови розвитку України характеризуються
спрямованістю на європейську інтеграцію, поглибленням
демократизації, високим рівнем інформатизації та потре+
бують формування дієвих та ефективних механізмів дер+
жавного управління. Особливо актуальним це є для інвес+
тиційної діяльності, оскільки саме ефективне державне
управління інвестиційною політикою є однією з найголов+
ніших умов технічного оновлення та піднесення виробниц+
тва, зокрема, у сфері будівництва, реформування націо+
нальної економіки, зростання добробуту населення тощо.
Розвиток інвестиційної діяльності спрямований на ство+
рення привабливого інвестиційного середовища та суттє+
ве нарощування обсягів інвестицій, а отже, є пріоритет+
ним завданням держави, в умовах ринкових перетворень.
Певний інтерес представляє позитивний досвід у
державному регулюванні і стимулюванні будівництва
таких розвинених країн Західної Європи, як Німеччина,
Фінляндія, Швеція, що його, на нашу думку, було б ко+
рисним перейняти Україні, з урахуванням вітчизняних
реалій. Наприклад, проблема придбання житла, її рішен+
ня в цих країнах безпосередньо пов'язано із стимулю+
ванням народжуваності дітей в молодих сім'ях.
У Фінляндії ефективно функціонує, ухвалений парла+
ментом, закон про обмеження усіх видів оподаткування
юридичних і фізичних осіб до загального рівня 32%; вста+
новлена тверда ставка банківського кредиту на придбан+
ня молодими сім'ями квартир під 3% річних з розстроч+
кою до 20—25 років, передбачена можливість зниження
на 25—50% вартості оплати придбаної молодими сім'я+
ми квартири залежно від кількості дітей, що народилися.
У Німеччині діє система підтримки громадян і, особливо,
молодих сімей, які бажають побудувати житловий буди+
нок, або придбати квартиру у власність. Цю систему мож+

на назвати "накопичувально+поворотною". Її суть полягає
в тому, що існуючі в Німеччині будівельні ощадкаси, що
укладають з працюючими громадянами, які бажають прид+
бати власне житло, договір на фінансування будівництва.
Майбутній власник житла, щомісячно, вносить, на свій ра+
хунок певну суму. Крім того, працедавець, згідно з чин+
ним законодавством, щомісячно, додає до зарплати 78
євро (936 євро в рік), держава ще 93,6 євро, чи 10% від
936 євро. Практично, окрім особистих внесків, на розра+
хунковий рахунок майбутнього власника житла, у будівель+
ну ощадкасу, потрапляє біля 1000 євро в рік. Так, накопи+
чується "будівельний капітал", а коли він досягне певної
суми (приблизно, однієї третини вартості житла), держа+
ва виділяє 10% від вартості житлового будинку, або квар+
тири, а на іншу суму будівельна ощадкаса видає кредит
під дуже низький відсоток [1].
Після того як житловий будинок, або квартира, прид+
бані у власність, починає діяти поворотна складова "нако+
пичувально+поворотної" системи, що стимулює молоді
сім'ї мати більше дітей. Такі сім'ї, за наявності не менше
двох дітей, отримують від держави, впродовж 8 років після
придбання житла, 40 тис. євро у вигляді субсидій. На дітей
4 тис. євро екологічної надбавки і 3,2 тис. євро субсидій
на енергію. Поворотні гроші дозволяють сім'ям, які ма+
ють двоє і більше дітей, істотно полегшити і прискорити
погашення кредиту, виданого будівельною ощадкасою.
В Україні наразі немає достатніх державних коштів
для введення подібної системи, але деякі її елементи,
на наш погляд, можна використати. Так, доцільно було
б розглянути питання про можливість організації пев+
ного числа філій Ощадбанку України і деяких великих
комерційних банків у вигляді "будівельних ощадкас".
Продовжуючи тему про державне регулювання і сти+
мулювання інвестиційно+будівельної діяльності, необхі+
дно підкреслити, що практично в усіх розвинених краї+
нах об'єктом пильної уваги держави є питання ціноутво+
рення у будівництві. У Швеції, наприклад, спостережен+
ня і контроль за цінами здійснює Державне управління
цін і конкуренції, підпорядковане Міністерству цивільної
адміністрації. Крім того, в усіх 23 губерніях країни є
фахівці, чисельністю від 2 до 10 чоловік, до функцій яких
входить відстеження цін на будівельні товари і послуги, а
також внесення пропозицій по їх регулюванню.
Уряд Швеції, згідно із законом про регулювання цін,
має право здійснювати заходи по прямій дії на них. Од+
ним з таких заходів є заморожування цін на будівельну
продукцію, вживане в крайніх випадках і на короткий
термін. Це може бути загроза загального значного підви+
щення цін, виникнення різких дисбалансів на бу+
дівельному ринку, сплески інфляції та ін. Можливо, та+
кож селективне заморожування цін на окремі будівельні
товари, або послуги, включаючи плату за житло. Зако+
ном передбачається можливість держави встановлюва+
ти максимальний рівень цін на окрему будівельну про+
дукцію, вводити порядок, що при ньому підвищення цін
допускається тільки після попереднього повідомлення і
обгрунтування.
Контроль за цінами на будівельну продукцію в
Швеції грунтується на законі про обов'язковість пред+
ставлення відомостей про ціни, рівень конкуренції і
здійснюється в різноманітних формах. Спеціалізований
орган державного управління щодо формування цін і
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конкуренції на будівельному ринку здійснює постійне
спостереження за коливанням цін, в цілому, по країні і
в деяких спеціально обумовлених сферах діяльності,
зокрема, будівництві житла, транспорті і зв'язку, енер+
гетиці та ін. Воно впливає на рівень цін через державну
монополію і державні підприємства.
Держава жорстко регулює закупівельні ціни на най+
важливіші види будівельної продукції. Щорічно в пере+
говорах між урядом і об'єднанням виробників будівель+
них матеріалів визначається рівень ціни на товари. На+
решті, особлива сфера ціноутворення на житло, що її
надзвичайно високий рівень спонукає державу видавати
громадянам, особливо молодим сім'ям, житлові субсидії
і пільгові довгострокові позики. Певні функції, в області
контролю за ціноутворенням, мають органи самовряду+
вання, оскільки вони володіють монополією на водопос+
тачання, каналізацію і деякі інші види діяльності [1] .
Досвід розвинених зарубіжних країн показує, що в
питаннях ціноутворення у будівництві велику роль
відіграє замовник. Якщо держава займається в основ+
ному регулюванням норми прибутку, то від діяльності
замовника багато в чому залежить зниження витрат ви+
робництва.
В Англії, Фінляндії і Швеції представником замов+
ника найчастіше є архітектор. Він встановлює поперед+
ню вартість будівництва об'єкту, на основі торгів, оби+
рає генпідрядну фірму, що в контракті з нею і визнача+
ються економічні методи виробництва, в цілях оптимі+
зації вартості будівництва.
Коли ціна будівельного об'єкту перевищує показник
"витрачання виробництва плюс середня норма прибут+
ку", державні органи можуть втрутитися і відрегулювати
ціну. Зазвичай, середня норма прибутку, при здійсненні
будівельно+монтажних робіт, складає 10—12% до вит+
рат виробництва. Якщо норма прибутку виявляється ви+
щою, то державні органи вивчають та аналізують причи+
ни зростання. У тих випадках, коли підвищення ціни на
об'єкт будівництва не пов'язане з об'єктивними причина+
ми, що викликають збільшення собівартості виробницт+
ва, приймаються заходи по обмеженню ціни.
Одним із провідних принципів діяльності зарубіж+
них будівельних фірм, при реалізації інвестиційних про+
ектів є достовірне визначення вартості усього проекту,
окремих його частин, етапів, або видів робіт. Вартість
розраховується на різних фазах життєвого циклу
проекту. При проведенні підрядних торгів чинник вар+
тості предмета торгів стає вирішальним для визначення
переможця і складає 50—70% у ряді інших чинників.
Учасники торгів ретельно підходять до розробки ціни
предмета торгів. Конкурентна боротьба в процесі торгів
оптимізує його вартість.
У зарубіжних країнах з ринковою економікою, на
етапі підрядних торгів, а також на інших етапах інвесту+
вання, вартість будівництва визначається з широким
використанням укрупнених показників вартості будів+
ництва. Ось, наприклад, у США компанія R.S. MEANS,
щорічно великим тиражем видає збірки цін з середньо+
американськими вартісними показниками, а також,
збірки укрупнених показників [1] .
Зa кopдoнoм icнyють piзнi cxeми cпiльнoгo iнвec+
тyвaння. Дyжe шиpoкo зacтocoвyєтьcя cxeмa кoнcop+
цiyмy. Бaгaтo кoмyнaльниx cиcтeм, дopіг, гpoмaдcькиx
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бyдiвeль зa кopдoнoм cпopyджyютьcя, aбo peкoнcтpyю+
ютьcя, пpивaтними iнвecтopaми, якi i eкcплyaтyють цi
cиcтeми. У цьoмy випaдкy пpивaтний кaпiтaл iнвecтy+
єтьcя в coцiaльнo знaчyщi oб'єкти, щo звoдятьcя зa
yчacтю бюджeтниx кoштiв. Haтoмicть iнвecтopи
oтpимyють виключнi пpaвa нa пoвнe, aбo чacткoвe,
викopиcтaння циx oб'єктiв, нaпpиклaд, нa eкcплyaтaцiю
бyдiвeль i cпopyд, пpoтягoм пeвнoгo тepмiнy, з пo+
дaльшoю їx пepeдaчeю мyнiципaлiтeтy. Oднaк цe
вiдбyвaєтьcя зa yчacтю i пiд кoнтpoлeм мyнiципaльнoї
влaди, бо pяд кoмyнaльниx cиcтeм є мoнoпoлicтaми.
Taкa cxeмa бyлa зacтocoвaнa пpи бyдiвництвi мeтpo
в Hью+Йopкy, aepoпopтy в Aфiнax i в pядi iншиx вeликиx
пpoeктiв в Євpoпi, Япoнiї, CШA. Шиpoкe зacтocyвaння
пpинципи дepжaвнo+пpивaтнoгo пapтнepcтвa знaйшли в
Beликoбpитaнiї i Hiмeччинi з 1990+x pp. Eлeмeнти тaкoгo
cпocoбy зacтocoвyвaлиcя i в Pociї, нaпpиклaд пpи
бyдiвництвi oб'єктiв зимoвoї Oлiмпiaди 2014 poкy у Coчi.
Система державного фінансування будівництва жит+
ла у розвинутих країнах світу базується на різноманіт+
ності спеціалізованих фінансових інститутів — будівель+
но+ощадних, іпотечних компаніях, інвестиційних банках,
кредитних спілках, а також на кількох державно+управ+
лінських фінансових технологіях: будівельних заощад+
женнях, іпотечному кредитуванні, державному та при+
ватному фінансуванні, а також на різноманітних зміша+
них формах державного та приватного фінансувань. У
цих країнах держава володіє дійовими ринковими
інструментами державного регулювання інвестиційних
процесів через ринки закладних вторинних кредитів із
використанням державних (чи напівдержавних) фінан+
сових інститутів.
Основним принципом та рушійною силою організа+
ційно+фінансових механізмів державного регулювання
інвестиційної діяльності в будівництві, в більшості країн
Європи, є орієнтація на споживача. Будівництво житла,
розвиток міст, розробка нових будівельних продуктів
спрямовані, перш за все, на задоволення потреб су+
спільства.
Уряди більшості розвинутих країн активно здійсню+
ють державне регулювання будівництва: підтримують
різні механізми інвестування в будівельну сферу,
здійснюють прямий та непрямий впливи на процеси бу+
дівництва, тому головною метою є систематизація до+
свіду в управлінні будівельною галуззю і особливостей
держаного регулювання будівництва в економічно роз+
винених країнах світу.
Державне регулювання інвестиційних процесів у
зарубіжних країнах переслідує такі головні цілі: спря+
мування інвестицій на реструктуризацію економіки для
підвищення її ефективності; обіг заощаджень в інвес+
тиції реального сектору економіки; формування ефек+
тивного і контрольованого ринків державного капіталів;
зниження і страхування інвестиційних ризиків; пол+
іпшення інвестиційного клімату для вітчизняних і зару+
біжних капіталів. Державні правові гарантії інвесторам
є найважливішим критерієм сприятливого інвестиційно+
го клімату [2; 3].
На основі дослідження зарубіжного досвіду щодо
методів державного регулювання інвестиційної діяль+
ності у будівельній сфері, встановлено доцільність впро+
вадження тільки тих методів, що не потребують від дер+
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- жорстка нормативна
регламентація;
- зниження бюрократичного
тиску на бізнес, спрощення
процедур реєстрації;
- надання рівних умов
господарювання іноземним і
національним інвесторам;
- вибір пріоритетів здійснює
держава;
- ефективна система захисту
інвесторів;
- ефективне об'єднання дрібних
інвестицій у великі;
-бюджетне фінансування;
- пряме адміністративне
втручання в інвестиційний
процес шляхом узгодження
планів найбільших корпорацій;
- створення спеціалізованих
фінансових інститутів для
фінансування будівництва житла

Методи державного
регулювання
інвестиційних процесів
в зарубіжних країнах

удосконалення загального (податкового,
земельного, корпоративного, митного)
та спеціального інвестиційного
законодавства, забезпечення податкової
стабільності
чітке визначення інвестиційних
пріоритетів з метою уникнення
розпорошення інвестиційних ресурсів

залучення «довгих» коштів страхових
компаній та недержавних пенсійних
фондів на засадах державно-приватного
партнерства

ПРЯМІ

НЕПРЯМІ

Адаптація закордонного досвіду
(за критерієм
достатності фінансових ресурсів

ПРЯМІ

- регулювання загального
обсягу капіталовкладень
через політику
позичкового відсотка,
грошову, податкову і
амортизаційну політику;
- вибіркове стимулювання
капіталовкладень у певні
підприємства, галузі та
сфери діяльності через
кредитні і податкові
пільги;
- залучення в будівництво
житла «довгих» коштів
страхових компаній та
недержавних пенсійних
фондів;
- застосування
різноманітних змішаних
формах державного та
приватного фінансування

НЕПРЯМІ
регулювання загального обсягу
капіталовкладень через політику
позичкового відсотка, грошову,
податкову і амортизаційну політику
зниження бюрократичного тиску на
бізнес, спрощення процедур реєстрації,
а також створення ефективної системи
державного захисту інвесторів
створення спеціалізованих фінансових
інститутів для фінансування будівництва
житла

Рис. 1. Методи державного регулювання інвестиційних процесів у будівельній сфері
в зарубіжних країнах та їх адаптація для української економіки
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У статті розглядається провідний досвід європейських країн у розбудові механізму надання адм
іністративних послуг. Проведено аналіз загальноєвропейських тенденцій та визначено необхідність
введення у вжиток критеріїв якості послуг, що надаються владою громадянам. Звертається увага
на доцільність систематичного моніторингу та розбудови системи управління якістю. Для дослід
ження були обрані країни, які мають схожі з Україною історичні витоки (Польща, Естонія, Болгарія).
Використання саме їх досвіду вбачається доцільним, оскільки вони спромоглися за достатньо ко
роткий термін подолати негативні наслідки своєї спадщини та влитися у Європейську співдружність.
Розглянуто питання поділу функцій та повноважень, а також організації системи надання адмініст
ративних послуг у Польщі. Зазначається перспективність естонської практики формування елект
ронного врядування й використання новітніх технологій у взаємодії зі споживачами. На основі дос
лідження досвіду Болгарії робиться висновок про необхідність налагодження цілісної системи ко
мунікацій між владою та громадянами.
The article is devoted to the leading experience of EU in developing a mechanism for the provision of
administrative services. The analysis of panEuropean tendencies was carried out and the necessity of
introducing the criteria of the quality of services provided by the authorities to the citizens was determined.
Attention is drawn to the expediency of systematic monitoring and development of a quality management
system. For research were selected countries with similar historical origins (Poland, Estonia, Bulgaria).
The use of their own experience is considered appropriate, because they managed to overcome the
negative consequences of their inheritance and join the European Commonwealth within a fairly short
period. Consideration is given to the division of functions and powers, as well as organization of the system
of providing administrative services in Poland. The prospects of Estonian practice of formation of e
governance and use of the newest technologies in interaction with consumers are noted. It is concluded
that there based on the study of Bulgaria's experience is a need to establish a holistic communication
system between the authorities and citizens.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Прозорість, відкритість та підзвітність у країнах
Європейського Союзу визнані обов'язковими елемен+
тами функціонування органів публічного управління. В
ЄС було закладено базу концепції "сервісної держави",
одним з елементів якої є відношення представників вла+
ди до споживачів адміністративних послуг не як до зви+
чайного заявника, а як клієнта, котрий має гіпотетич+
ний вплив на імідж та ділову репутацію службовця, а
відповідно й на просування по службі та матеріальному
становищі. Оцінка ефективності роботи органів публіч+
ного управління відбувається за принципом: якщо за+
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доволений клієнт, то управління відбувається ефектив+
но, а службовці виконують свої обов'язки в повному
обсязі.
Ще у 1980+ті роки в європейських країнах бере свій
початок курс на підвищення якості роботи органів вла+
ди. При цьому одним з визначальних критеріїв якості
надання адміністративних послуг став рівень задоволен+
ня споживача й громадська думка. В результаті багать+
ма розвиненими країнами в 1990+х роках було запро+
ваджено систему управління якістю надання послуг
органами влади. Відповідно наступним критерієм якості
наданих послуг стали вподобання споживачів. Наразі
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
основним спрямуванням для функціонування органів
публічного управління є керування відповідно до очіку+
ваних позитивних результатів. Це стало доволі ефектив+
ним елементом механізму надання адміністративних
послуг у розвинених країнах. На цьому етапі державот+
ворення Україні вкрай важливо залучити позитивний
зарубіжний досвід формування механізму надання ад+
міністративних послуг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанню організації надання адміністративних по+
слуг в інших країнах присвячено достатню кількість
досліджень фахівців з державного управління, права,
політології тощо. У своїх працях автори розглядають
як загальні тенденції розбудови механізму надання ад+
міністративних послуг у країнах ЄС (Буханевич О.М.,
Даньшина Ю.В., Драган І.О.), так і акцентують увагу на
досвіді окремих країн, наприклад, Польщі (Байрак С.,
Світлична А.В.), Естонії (Васильєва Н.В., Туркова О.К.),
Болгарії (Лахижа М. І.) тощо. Однак, незважаючи на це,
доки ще відкритим залишається питання систематизації
провідного досвіду та вироблення на їх підгрунті
цілісних рекомендацій щодо модернізації системи на+
дання адміністративних послуг в Україні.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є визначення перспективних напрямів
дослідження закордонного досвіду розбудови механі+
зму надання адміністративних послуг та вироблення
загальних рекомендацій щодо впровадження цього дос+
віду у діяльність українських органів публічного управ+
ління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Характерною особливістю спільної політики урядів
країн ЄС відносно якості адміністративних послуг є
спрямування на підвищення ефективності публічного
управління загалом, а також налагодження взаємо+
зв'язків з населенням, захисту споживачів послуг, їх по+
інформованості. Як свідчить практика розвинених країн,
систематичний моніторинг якості надання адміністра+
тивних послуг дає можливість сформулювати потреби
споживачів та згодом покращити доступ до послуг.
Більш за все проблема рівня задоволеності споживачів
адміністративних послуг прослідковується на місцево+
му рівні [4].
Потрібно відзначити, що у країнах ЄС категорія "адмі+
ністративна послуга" не використовується окремо, як в
Україні. Тут у широкому вжитку категорія "публічні по+
слуги", тобто всі послуги, за надання котрих несуть
відповідальність органи публічного управління та які
надаються публічним сектором. До них можуть бути
віднесені такі послуги, як освітні, соціальні, побутові,
комунальні. При цьому категорія "послуги" наголошує
увагу на реалізації владними структурами своїх обо+
в'язків перед громадянами. Вони мають створювати
умови для юридичного забезпечення відповідної ре+
алізації громадянами власних прав та законних інтересів
[2].
Протягом останнього часу, починаючи ще з 90+х
років ХХ ст. чимало розвинених держав проводять по+

ступову розбудову системи публічного управління, що
б мала можливість наблизитись до громадян, забезпе+
чити їх права та інтереси. Одним з основних напрямів
діяльності у цій сфері можна визначити запровадження
у широкий вжиток електронного врядування. Саме воно
дало змогу забезпечити отримання адміністративних по+
слуг громадянами швидко й без перешкод, а також ство+
рило умови для функціонування громадського контро+
лю за процесом надання адміністративних послуг. На+
разі Україною взято курс на створення такої системи
публічного управління, котра б забезпечила якісні зміни
у функціонуванні механізму надання адміністративних
послуг. На процес розбудови такої системи має вплину+
ти позитивний досвід розвинених країн з надання адмі+
ністративних послуг. Використання цього досвіду доз+
волить нашій державі відпрацювати перспективні шля+
хи вдосконалення власного механізму надання адміні+
стративних послуг. Для вироблення відповідних пропо+
зицій варто звернути увагу на провідний досвід країн,
де забезпечення прав громадян з отримання адмініст+
ративних послуг зайняло значну частину діяльності
органів влади усіх рівнів.
Розглянемо так звані "постсоціалістичні країни"
Польщу, Естонію та Болгарію, які мають схожу з Украї+
ною спадщину та, відповідно, у процесі розвитку мали
вирішувати схожі проблеми.
Польський досвід розбудови системи єдиних офісів
з надання адміністративних послуг пов'язують з прове+
денням адміністративно+терито+ріальної реформи. Вона
почала проводитись у Польщі ще наприкінці в 1990+х
років й одним з основоположних пунктів мала саме пе+
рерозподіл функцій з надання адміністративних та інших
базових послуг саме в бік територіальної громади [8].
Наразі місцеве самоврядування визнано найважли+
вішим елементом системи публічного управління у
Польща. Тут існує поділ схожий на український: регіо+
нальний та місцевий рівень, в яких відсутня ієрархічна
залежність. Характерною є максимальна автономізація
місцевого самоврядування у вирішенні місцевих питань,
однак при цьому прослідковується доволі часта прак+
тика міжмуніципальної співпраці. Це пов'язано з потре+
бою у вирішенні спільних питань сусідніх територіаль+
них громад [5]. Фактично одним з основних завдань
місцевого самоврядування визначено забезпечення
процесу надання послуг територіальній громаді. Серед
цих послуг такі:
— комунальні, до яких відносяться енергозабезпе+
чення, організація транспортних перевезень, водопо+
стачання та водовідведення, утримання зеленого гос+
подарства, доріг тощо;
— соціальні, серед яких основними є соціальна до+
помога, питання ринку праці, безпека, навчання, охо+
рона здоров'я;
— адміністративні [1].
Цікавим також є те, що органи місцевого самовря+
дування відповідають за організацію процесу надання
цих послуг населенню, однак не мусять займатись їх
наданням самостійно. Завдяки цьому місцеве самовря+
дування шляхом підписання контрактів з неурядовими
організаціями передає їм безпосередню реалізацію.
Професор кафедри економічної безпеки, публічно+
го управління та адміністрування, доктор наук з держав+
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ного управління І.О. Драган розглядає досвід організації
системи надання адміністративних послуг у місті Вар+
шава. Тут розбудовано централізовану систему струк+
турних підрозділів, на які покладено повноваження з
надання послуг населенню міста на високому якісному
рівні, а також прискорення проходження усіх процедур.
Ці підрозділи створювалися з метою того, щоб кожен
член громади міста Варшава був в змозі безперешкод+
но отримати необхідні адміністративні послуги. Звер+
таючись до цієї установи громадяни мають впевненість
у швидкому та кваліфікованому отриманні послуги. На
противагу тому, що раніше для отримання адміністра+
тивної послуги слід було ходити по багатьох кабінетах,
після того, як з'явились відповідні "універсами послуг",
процес звернення для споживача скоротився до відвіду+
вання лише одного кабінету протягом невеликого часу.
Прогресивним започаткуванням стало розмежування
процесу прийняття звернень від споживачів й безпосе+
редньої роботи над вирішенням справи та прийняттям
владно+управлінського рішення. Така організація меха+
нізму надання адміністративних послуг дала змогу за+
безпечити мінімізацію контакту між громадянином та
чиновниками, що дозволило позбутися корупції та пе+
решкоди у вигляді зацікавленості чи незацікавленості
виконавця. Наступним інноваційним кроком стало вве+
дення у вжиток інноваційних технологій, зокрема, на+
дання споживачам електронних послуг, що значно змен+
шило або взагалі виключило вживання паперових до+
кументів [5].
Оцінка надання адміністративних послуг у Польщі
грунтується на впровадженні системі управління якістю,
котра виражається у таких принципів:
— формування кадрового складу на основі широ+
кої компетентності та високого рівня кваліфікації вико+
навців;
— надання адміністративних послуг громадянам
відповідно до визначених законодавством принципів
роботи органів місцевої влади;
— розробка ефективних механізмів управління
інформаційними потоками;
— побудова системи із гнучкими структурною орга+
нізацією та розподілом функцій [4].
З досвіду організації надання адміністративних по+
слуг Польщі для нашої держави варто б було запозичи+
ти практику мінімізації контактів між виконавцями та
споживачами адміністративних послуг. Також перспек+
тивним вбачається широке залучення приватного сек+
тору до процесу надання послуг, оскільки це дасть змо+
гу позбутись монополії органів влади.
Прикладом розбудови сучасного механізму надан+
ня адміністративних послуг з використанням новітніх
технологій можна вважати Естонію. Тут одним з першо+
чергових завдань після отримання незалежності стало
подолання радянської спадщини, ліквідація бюрокра+
тизму й надмірної кількості документів, що передбача+
ли спілкування споживачів адміністративних послуг з
великою кількістю органів публічного управління. Ре+
зультатом стало впровадження у державі так званого
проекту "Електронна Естонія". Для цього слід було пе+
реглянути й оптимізувати чисельний перелік послуг, а
також створення централізованої бази цій основі. На
рівні з цим відбулося введення в дію центрів надання
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послуг за принципом "єдиного вікна", що дало мож+
ливість автоматизувати процес обслуговування фізич+
них та юридичних осіб. У наслідок цього органами пуб+
лічного управління було отримано дієвий інструмент
обслуговування громадян в електронному вигляді й про+
цедури стали займати значно менше часу. Зараз для
громадян Естонії стало звичною справою отримання
адміністративних послуг в електронному вигляді, що
регламентується відповідною виваженою нормативно+
правовою базою. Показовим визначають те, що елект+
ронні процедури прирівнюються до стандартних проце+
дур, котрі проходять через особисті контакти й паперо+
вий документообіг.
У створенні сучасної електронної системи в Естонії
фундаментальним елементом новацій була електронна
ID+карта. Ця карта стала обов'язковим документом для
ідентифікації особистості громадянина. В цьому виді
документу знаходиться спеціальна мікросхема, на якій
розміщено інформацію стосовно його власника, іден+
тифікатор особистості та власний електронний підпис.
Така ID+карта забезпечена високим рівнем захисту, до
того ж вона дає можливість громадянину скористатися
різноманітними Інтернет+сервісамі, котрі значно спро+
щують сервісне забезпечення. Фактично це заміна звич+
ного для українців паспорта, що забезпечує налагод+
ження взаємин громадянина із органами влади та доз+
воляє отримати доступ до органів публічного управлін+
ня та різноманітних публічних послуг. Слід відмітити й
залучення до процесу надання адміністративних послуг
електронних гаджетів, зокрема, мобільних телефонів,
через які дається доступ до послуг за умови підтверд+
ження особистості шляхом введення власного пін+коду
[3].
Беззаперечним досягненням естонської системи
публічного управління можна вважати, що в державі
забезпечується максимальна підтримка ділових запо+
чаткувань активної частини населення. Тим самим за+
безпечується доволі успішний розвиток економіки та
високий рівень задоволеності населення. Будь+яка осо+
ба, котра бажає зайнятися підприємницькою діяльністю,
може обійтись без довготривалої паперової тяганини та
зареєструватися дистанційно через комп'ютер. Як
відмічає професор Н.В. Васильєва з Національної ака+
демії державного управління при Президентові Украї+
ни, скориставшись спеціальним Інтернет+сайтом грома+
дянин Естонії може провести реєстрацію фірми всього
за 18 хвилин. Саме такий час потрібен, щоб нова фірма
з'явилася у реєстрі податкової служби, а також інших
інституцій. Єдине, що потрібне для проведення реєст+
рації, це наявність у підприємця ID+картки. До того ж
запроваджується практика реєстрації бізнесу через
мережу Інтернет громадянами інших країн Європейсь+
кого союзу. Використання новітніх технологій естонсь+
ких підприємців сягає стовідсоткової відмітки, більше
шістдесяти відсотків мають власні сторінки у мережі
Інтернет, сорок відсотків завдяки мережі отримують та
сплачують рахунки. Цифровий підпис дає можливість
дистанційно оформити усі потрібні документи під час
реєстрації підприємницької діяльності. Також за допо+
могою електронних документів декларуються майже усі
податки й перевіряється задекларована інформація, за
потреби робляться необхідні зміни чи доповнення. Ра+
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зом з тим, використовуючи мережу Інтернет, можна про+
водити пошук необхідної нерухомості та багато чого
іншого [3].
Поряд з використанням новацій для бізнесу в Естонії
приділяється значна увага послугам для пересічних гро+
мадян. Серед них дослідниками виділяють такі:
— E+поліція — отримання через електронну пошту
квитанцій на оплату штрафів за порушення правил до+
рожнього руху;
— E+школа — електронний щоденник, який дозво+
ляє налагодити зв'язок шкільної адміністрації з батька+
ми учнів, включає розклад занять, отримані учнями оцін+
ки, а також домашні завдання;
— E+депозитарій — централізований реєстр усіх
акціонерних товариств у країні та цінних паперів;
— E+пенсія — електронна система обслуговування
фізичних осіб з питань отримання пенсій, вибору пен+
сійних фондів, обмін звітністю тощо;
— ID+білет — сервіс продажу квитків на муніципаль+
ний транспорт, відвідування закладів культури тощо [9].
Загалом, аналіз естонського досвіду дозволяє го+
ворити про низку корисних результатів надання адміні+
стративних послуг в електронному вигляді. Сюди мож+
на віднести, перш за все, вільний доступ споживачів до
послуг у будь+який час з будь+якого місця, де є доступ
до Інтернету. Особливо це є корисним для осіб, котрі
за об'єктивних причин не мають можливості особисто
відвідати відповідний орган публічного управління за
отриманням послуги. Не останнє місце у позитивних
результатах електронного врядування займає значна
економія фінансів та часу. Збирання усієї необхідної
інформації в одній базі створює умови для зручності
сервісної діяльності. Особливо актуальним для Украї+
ни можна назвати безпека електронного документо+
обігу, зведення до мінімуму технічних помилок, створен+
ня умов для більшої прозорості та зменшення коруп+
ціогенної складової під час надання адміністративних
послуг. У свою чергу це дозволяє створити позитивний
імідж органів публічного управління та налагодити їх
взаємодію із широкою громадськістю. В цілому естонсь+
кий досвід залучення новітніх технологій у модернізації
механізму надання адміністративних послуг потребує
більш ретельного аналізу з метою його залучення й
адаптації до Українських реалій, оскільки беззапереч+
ною є результативність та відносна економічність.
Розбудову сучасного механізму надання адмініст+
ративних послуг у Болгарії було розпочато наприкінці
1990+х років після прийняття "Стратегії створення су+
часної адміністративної системи Республіки Болгарія".
Цим нормативно+правовим актом було зазначено не+
обхідність підвищення якості надання адміністратив+
них послуг населенню через впровадження механізмів
ринкової економіки; делегування приватним структу+
рам повноважень з обслуговування споживачів за умов
збереженні контрольних функцій органів публічної
влади; введення в дію новітніх технологій та забезпе+
чення якості обслуговування. У цей же час розпочи+
нається впровадження системи надання послуг за прин+
ципом "єдиного вікна" з метою створення сприятливих
умов для задоволення потреб споживачів адміністра+
тивних послуг. Вже у 2002 році уряд Болгарії затверд+
жено "Концепцію покращення адміністративного об+

слуговування в контексті принципу "Єдине вікно". Да+
ним документом регламентувалися наступні напрямки
діяльності:
— створення загальної стратегії розвитку системи
надання адміністративних послуг;
— вироблення загальних принципів функціонуван+
ня універсаму послуг;
— забезпечення сприятливих умов для розбудови
ефективної міжвідомчої комунікації;
— полегшення умов для ведення бізнесу;
— введення в повсякденну практику органів влади
електронного врядування [7].
Вартими уваги можна вважати визначені у Болгарії
базові стратегічні принципи надання послуг:
— формування взаємин із споживачами на основі
люб'язності, чесності й порядності;
— повної відкритість та прозорість, забезпечення
поінформованості споживачів послуг;
— проведення опитувань та консультацій фізич+
ними та юридичними особами, які стали споживачами
адміністративних послуг;
— забезпечення зворотних зв'язків зі споживача+
ми та проведення подальшого визначення ступеня за+
доволеності споживачів;
— введення в дію різних каналів надання адмініст+
ративних послуг;
— комплексні дії та співпраця із вдосконалення ме+
ханізму надання послуг;
— проведення стандартизації в даній сфері, попу+
ляризація цього серед споживачів та публікація резуль+
татів роботи за новими стандартами;
— систематичний моніторинг та оцінювання якості
наданих послуг [7].
У тому ж 2002 році була прийнята "Стратегія елек+
тронного уряду", а також наступне започаткування
діяльності Міжвідомчої ради по координації дій з удос+
коналення адміністративного обслуговування й ство+
рення електронного уряду. Відповідно стрижневої
мети цієї Стратегії було розпочато організацію елект+
ронного врядування як складової комплексного про+
цесу інтеграції до Європейської Співдружності та фор+
мування системи публічного управління сучасного
типу. Серед базових умов реалізації стратегії виділя+
ються наступні:
— наявність політичної волі у керівництва країни;
— визначення джерел фінансування та відповідних
витрат;
— розповсюдження серед громадськості інфор+
мації щодо необхідності розвитку системи надання
електронних послуг;
— організація підготовки кваліфікованих спеціа+
лістів для належного функціонування електронного вря+
дування;
— залучення до реалізації технічного вдосконален+
ня професійних спеціалістів у відповідній сфері [6].
Відповідно цього було визначено наступні напрями
розвитку сервісної діяльності органів публічного управ+
ління:
— у взаємодії з громадянами — забезпечення ши+
рокого доступу до послуг за допомогою як стандарт+
них засобів, так і нових технологій, здатних допомогти
громадськості отримати послуги в повному обсязі;
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— у взаємодії з бізнесом — проведення оптимізації
процесів взаємодії органів публічного управління та
різних суб'єктів господарської діяльності;
— у взаємодії з іншими органами влади — розви+
ток інформаційних технологій на державному, регіо+
нальному та місцевому рівні для ефективної взаємодії
інституцій, що задіяні у процесі надання адміністратив+
них послуг;
— внутрішньовідомча взаємодія — налагодження
сприятливих умов роботи виконавців, забезпечення ста+
більної мотивації до бездоганного виконання своїх обо+
в'язків [6].
Отже, аналіз практики Болгарії в формуванні механі+
зму надання адміністративних послуг дає можливість го+
ворити про можливість застосування деяких елементів в
Україні, а саме: проведення опитувань та консультацій із
споживачами послуг; налагодження взаємообміну інфор+
мацією та планомірного інформування населення з питань
сервісної діяльності органів публічного управління.
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У статті досліджено дослід регулювання наукової діяльності європейських країн (Німеччині,
Великобританії, Франції, Швеції та Фінляндії), Сполучені Штати Америки, Японії та Китаю. Вив
чено особливості діяльності органів державного регулювання в цих країнах та методи регулю
вання, які вони використовують. Встановлено структуру наукових установ, методи та джерела
їх фінансування, а також напрями використання отриманих коштів. З'ясовано спільні та відмінні
риси провадження наукової діяльності більшості розвинутих країн Євросоюзу. Виявлено пози
тивні та негативні ризи провадження наукової діяльності в Україні. Встановлено роль Техно
логічні парки, місттехнополісів та навчальних закладів у розвитку світового науковотехнічно
го прогресу.
The article deals with research on the regulation of the scientific activities of European countries
(Germany, Great Britain, France, Sweden and Finland), the United States of America, Japan and
China. The peculiarities of the activity of state regulation bodies in these countries and the methods
of regulation that they use are studied. The structure of scientific institutions, methods and sources
of their financing, as well as directions of use of the received funds are established. The common
and distinctive features of scientific activity of the majority of developed countries of the European
Union are found out. Positive and negative risks of conducting scientific activity in Ukraine are
revealed. The role of Technological parks, citytechnopolises and educational institutions in the
development of world scientific and technological progress has been established.

Ключові слова: державне регулювання, наукова діяльність, методи регулювання, наукова установа,
джерела фінансування, гранти, дослідження.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Важливим аспектом в сфері сучасного розвитку на+
укової діяльності та науки в цілому є процес наближен+
ня та інтеграції її до найкращих світових стандартів.
Вивчаючи світовий досвід регулювання наукової діяль+
ності можливо і доцільно імплементувати його для удос+

коналення механізму державного управління науковою
діяльністю наукових установ в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Останнім часом, в зв'язку з евроінтеграційним роз+
витком держави, вітчизняних науковців цікавлять питан+
ня регулювання наукової діяльності за кордоном. Так,
вивченням та імплементацією міжнародного досвіду
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регулювання науковою сферою займалися: Бологіб Т., місцевого бюджетів [4]. За рахунок державних коштів
Будкін В., Вітренко+Хрустальова Т., Гаман М., Овчарен+ надається підтримка дослідженням у тих галузях науки,
ко Л., Христинченко Н., Ядранська О. та інші.
які ще не мають безпосереднього стосунку до техноло+
гічного та економічного розвитку, але проводяться в
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
інтересах суспільства, наприклад, тому що фундамен+
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
тальні дослідження здатні створити імпульси для до+
Мета статті полягає у вивченні особливостей дер+ слідницьких галузей, орієнтованих на прикладні цілі [5].
жавного регулювання наукової діяльності у інших краї+ Також характерною особливістю державної підтримки
нах та пошуку можливостей імплементації зарубіжного науки у Німеччині є те, що розвиток науки фінансується
досвіду в Україні.
не лише за рахунок коштів державного, а й місцевих
люджетів [6]. Крім державного фінансування, що по+
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
криває тільки третю частину всіх витрат на науку, в
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
Німеччині на наукові дослідження залучаються кошти
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
приватних фірм, некомерційних організацій та фондів.
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
За останні роки, в результаті проведених реформ,
Вивчення зарубіжного досвіду державного регулю+ Німеччина досягла значного розвитку системи науко+
вання наукової діяльності дозволило з'ясувати наявність вих досліджень, в наслідок чого: збільшились науково+
відмінностей такого регулювання у різних країнах світу. дослідні можливості інститутів; збільшився загальний
Нами було досліджено досвід найбільш провідних та на+ обсяг державного фінансування наукових досліджень;
укоутворюючих країн світу, таких як ряд європейських запроваджено ефективне розпорядження наявними
країн (Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Шве+ фондами; покращилось кадрове забезпечення наукових
ція та Фінляндія), Сполучені Штати Америки, Японія та установ [7].
Китай.
Великобританія. Науково+технічний потенціал Вели+
Федеративна Республіка Німеччини (ФРН) має знач+ кобританії робить її світовим науковим лідером, що в
ний науковий потенціал та велику кількість різноманіт+ свою чергу позитивно впливає на економічний розви+
них установ, які здійснюють наукову діяльність, до яких ток країни в цілому.
належать науково+дослідницькі організації, університе+
У Великобританії наукова діяльність, в основному,
ти, а також наукові підрозділи великих фірм та корпо+ зосереджена у трьох секторах: державному, освітянсь+
рацій. Найважливішими науково+дослідницькими орган+ кому та приватному. Науково+дослідні інститути і центри
ізаціями є Товариство ім. Макса Планка, Об'єднання ім. (лабораторії) державного сектора проводять в основно+
Гельмгольца, Товариство ім. Фраунгофера та Об'єднан+ му фундаментальні та прикладні наукові дослідження.
ня ім. Лейбніца [1]. Товариство ім. Лейбніца має 300+ Заклади вищої освіти проводять в основному фундамен+
річну історію та вважається найбільшим, найважливішим тальні дослідження. Більшу частину прикладних розро+
та найвпливовішим науковим товариством Німеччини. бок і досліджень проводить саме приватний сектор з
Головною науковою установою в Німеччині є метою їх комерціалізації, поширення та впровадження у
Німецька Академія наук. У загальному плані німецькі виробництво. Приблизний розподіл за секторами вигля+
академії наук — це товариства вчених і позауніверси+ дає наступним чином: урядові лабораторії — 15,3%; зак+
тетські дослідницькі установи одночасно. Їх метод ро+ лади вищої освіти — 13,7%; дослідницькі асоціації, дос+
боти, який базується на постійності, незалежності та лідницькі публічні корпорації та лабораторії, приватні
високих наукових стандартах, дозволяє їм здійснювати фірми — 84,3%; інші організації — 3,7% [8].
науково+дослідницькі проекти, реалізація яких потре+
Підтримка держави надається в основному довгот+
бує тривалого часу та унікальних ресурсів. Академії ривалим, цікавим і перспективним науковим проектам,
створюють довідковий апарат у певній галузі чи теоре+ розвитку і покращенню науково+технічної інфраструк+
тичний фундамент для використання їхнього доробку тури, навчанню і підготовці висококваліфікованих
іншими вченими та громадськістю. У роботі ними вико+ фахівців для потреб промислового розвитку країни. На
ристовуються маловідомі фонди, специфічне обладнан+ державному рівні здійснюються заходи щодо залучен+
ня чи рідкісні матеріали, як для власних досліджень, у ня до роботи на науковій базі країни провідних, перс+
наукових обговореннях чи ж особливих для певної га+ пективних та талановитих науковців з інших країн світу.
лузі науки постановок проблем [2].
Стимулювання розвитку науки і техніки здійснюється
Головною особливістю державного регулювання також шляхом прямого фінансування, а також подат+
науковою діяльністю в Німеччині є його розподіл між кової і амортизаційної політики.
Уряд Великобританії, здійснюючи регулювання на+
федеральним урядом та урядами земель (регіональний
рівень). Загальні питання науково+інноваційної політи+ укової діяльності, забезпечує стабільно високий рівень
ки розглядають в основному два міністерства: Міністер+ розвитку науки і техніки, використовуючи для цього як
ство освіти і науки та Міністерство економіки і праці. фінансові, так і управлінські важелі. Слід зазначити, що
При цьому інші міністерства також беруть участь у роз+ саме управління відіграє роль синтезуючого елемента
робці наукової політики, переважно через фінансуван+ всіх ланок науково+виробничого комплексу "досліджен+
ня технологічних програм і підтримку оборонних нау+ ня — розробки — виробництво — споживання", фор+
ково+дослідних та дослідно+конструкторських робіт [3]. мує зв'язок наукових досліджень і прикладних розро+
Державне фінансування різних аспектів досліджень бок з економікою країни в цілому [9].
Франція. Головними установами, що регулюють на+
організовано трьома способами: з федерального бю+
джету; з місцевих бюджетів, спільно з федерального і укову діяльність Франції є міністерство, що відповідає
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за наукові дослідження (у структурі міністерства націо+
нальної освіти, вищої освіти й науки) та міністерство,
яке відповідає за промисловий розвиток (у структурі
міністерства економіки, фінансів і промисловості) [5].
Інші міністерства (оборони, охорони навколишнього
природного середовища тощо) відіграють зазвичай дру+
горядну роль. Не менш важливе значення має держав+
не агентство OSEO, яке було створено в 2005 році шля+
хом об'єднання трьох національних установ підтримки
малого бізнесу — національного агентства з підвищен+
ня інноваційної привабливості наукових досліджень,
агентства зі страхування малого бізнесу та банку, що
працює з малими та середніми підприємствами [7].
Провідною державною установою Франції. що
здійснює фундаментальні дослідження, є CNRS (Націо+
нальний центр наукових досліджень). У CNRS входять
власні дослідні лабораторії та групи, а також два інсти+
тути — Національний інститут наук про Всесвіт та На+
ціональний інститут ядерної фізики і фізики елементар+
них часток. CNRS має певний пріоритет під час розпод+
ілу державних коштів [10].
Особливостями функціонування фундаментальної
науки Франції є наступні: досить низька частка адміні+
стративних витрат; основною структурною одиницею є
лабораторія. В усіх лабораторіях, що співробітничають
з CNRS, незалежно від їхніх статусу і приналежності,
реалізується єдина політика, діють єдині правила ство+
рення, контролю й ліквідації лабораторій та координації
їхньої діяльності, встановлені CNRS [11].
Реформа французької науки, що направлена на
підвищення конкурентоспроможності економіки, призве+
ла до значного розширення прав наукових організацій в
розподілі бюджетних коштів, полегшення адміністратив+
них процедур, збільшення самостійності самих науковців.
Державне регулювання науковою діяльністю реа+
лізується шляхом прямої (безвідсоткові позики) і непря+
мої (податкова знижка, податкові канікули) фінансової
підтримки. З метою оцінки досліджень і наукових про+
ектів створюється спеціальне агентство [12].
Швеція. У Швеції, яка прагне бути серед провідних
країн у галузі науки, три чверті фінансування на НДР та
ДКР припадає на промисловість. Головним джерелом
фінансування наукової роботи в університетах і інших
закладах вищої освіти є державний бюджет, кошти з
якого виділяються як у формі прямих державних до+
тацій, так і по лінії різних рад з науки й інших держав+
них агентств і відомств [5].
Основними державними установами, що безпосе+
редньо займаються фінансуванням наукових дослід+
жень і розробок є: Vetenskapsredet — Шведська рада
з наукових досліджень, Vinnova — Шведське управлін+
ня інноваційних систем, Formas — Шведська рада з на+
укових досліджень у сфері охорони навколишнього се+
редовища, сільськогосподарських наук і територіаль+
ного планування, FAS — Шведська рада з наукових
досліджень у сфері трудових відносин і соціального
забезпечення [13].
У Швеції також працюють інші некомерційні фон+
ди, які фінансують науку, але їх вплив на регулювання
науковою діяльністю не значний.
Особливістю наукової діяльності у Швеції є те, що
всі університети мають статус науково+дослідних. А з

2010 року запрацювала прогресивна система надання
пільг університетам, яка на законодавчому рівні закрі+
пила їх дослідницьку та фінансову автономність.
Фінляндія. Урядовою організацією Фінляндії, що
здійснює регулювання науковою діяльністю є Рада з
наукової й технологічної політики, головною метою
функціонування якої є стимулювання економічного зро+
стання, розвиток промисловості та торгівлі, поширення
нових методик і розширення банку знань [14].
Головною установою, яка координує політику у
сфері науки, шляхом планування та розподілу бюджет+
них коштів є Tekes — Агентство з фінансування техно+
логій та інновацій. Надання коштів здійснюється на кон+
курсній основі за умов співфінансування. Також Tekes
забезпечує постійний моніторинг виконання профінан+
сованих робіт.
Не менш важливою установою, що здійснює регу+
лювання науковою діяльністю, є Sitra — Національний
фонд з досліджень і розвитку, що являє собою неза+
лежний державний фонд, що працює під наглядом пар+
ламенту та здійснює інвестиції в високотехнологічні
проекти.
Італія. В Італії провідною науковою організацією є
CNR — Національна дослідна рада, яка є громадською
організацією, головний обов'язок якої полягає у вико+
нанні, просуванні, поширенні, передачі та покращенні
дослідної активності в основних секторах зростання
знань, а також застосування цих знань для наукового,
технологічного економічного і соціального розвитку
країни. Основним джерелом фінансування CNR є дер+
жава, але ринок також вносить свою частку: до 30%
прибутків CNR отримує від робіт на зовнішні замовлен+
ня і за угодами з фірмами, контрактами з Євросоюзом
та міжнародними організаціями [4].
До складу CNR входять: INFN — Національний інсти+
тут ядерної фізики, INGV — Національний інститут гео+
логії та вулканології, INAF — Національний інститут ас+
трофізики, ASI — Італійське космічне агентство [15].
Підводячи підсумок організації та провадження на+
укової діяльності більшості розвинутих країн Євросо+
юзу, які мають значний науково+технічний потенціал, ми
дійшли висновку, що їм притаманні деякі спільні риси,
що об'єднують їх до "континентальної моделі", харак+
терною ознакою якої є значна частка бюджетного (дер+
жавного) фінансування наукових досліджень. Незважа+
ючи на те, що цей досвід є досить прогресивний для
організації наукової діяльності в Україні, але самі євро+
пейські дослідники відмічають і його негативні сторо+
ни, такі як: бюрократизм, складність адміністративної
системи; негнучкість, інертність, сталість системи нау+
кових досліджень; непривабливість наукової кар'єри, і
як наслідок "відтік мізків" та збільшення середнього віку
наукових працівників.
Сполучені штати Америки. Яскравим представником
з децентралізованим типом регулювання наукової діяль+
ності є Сполучені Штати Америки. Як не дивно, але в
США відсутнє спеціалізоване міністерство з питань на+
уки. За підтримку фундаментальних досліджень в країні
відповідає ряд державних установ: Державний депар+
тамент охорони здоров'я, Державний департамент енер+
гетики, Державний департамент оборони, Державний
департамент сільського господарства, NASA — Націо+
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нальне аерокосмічне агентство, Національний науковий
фонд [11]. Головним принципом надання коштів науко+
вим установам є розподіл коштів на конкурсній основі
за напрямами.
Особливістю організації наукової діяльності є фе+
деральне законодавство, яке періодично, відповідно до
потреб приймає програми в галузі науково+технічного
розвитку, які мають силу закону. Ці програми встанов+
люють державно+правове регулювання і призначені для
розв'язання стратегічних і тактичних завдань держав+
ної політики у галузі науки.
Основною відмінністю організації наукової діяль+
ності США є система надання вищої освіти шляхом про+
ведення левової частки фундаментальних досліджень
у лабораторіях та науково+дослідних центрах закладів
вищої освіти проводиться. Американська система осві+
ти повністю інтегрована у практичні проблеми корпо+
ративного сектору та заздалегідь готує кадри, здатні ці
проблеми вирішувати. Саме такий підхід до організації
діяльності робило й робить американську науку у ВНЗ
найпотужнішою та найефективнішою у світі, сила якої
полягає в ефективній взаємодії з корпоративним секто+
ром [16].
Не менш важливим елементом регулювання науко+
вої діяльності є система оцінювання ефективності реа+
лізації державної політики у галузі науки. Оцінювання
заходів наукової політики реалізується для визначення
рівня досягнення поставленої мети, а також забезпечен+
ня жорсткого контролю над бюджетними видатками
[17].
Японія. В Японії, під управлінням прем'єр+міністра
діє Наукова рада, яка є спеціалізованим агентством,
метою діяльності якого є просування науки в уряді, про+
мисловості та в повсякденному житті. Наукова рада
Японії ухвалює рішення із найважливіших наукових про+
блем і забезпечує ефективний обмін знаннями між уче+
ними з метою забезпечення підвищення продуктивності
наукових досліджень [4]. На запит уряду або з власної
ініціативи Наукова рада пропонує рекомендації з нау+
кової політики [10].
Також в Японії діє, заснована за підтримки імпера+
тора, некомерційна організація JSPS (Японське товари+
ство сприяння розвитку науки), яка являє собою неза+
лежну адміністративну установу, організовану з метою
сприяння просуванню науки в усіх сферах: природничій,
соціальній і гуманітарній. JSPS здійснює оптимізацію
ефективності управління, поліпшення якості послуг,
пропонованих університетами і науково+дослідними
інститутами. Також JSPS відіграє ключову роль в уп+
равлінні широким спектром японських навчальних і на+
укових програм [4].
Основними функціями JSPS є: заохочення молодих
дослідників; сприяння розвитку міжнародної наукової
кооперації; виділення грантів на наукові дослідження;
виконання досліджень для майбутніх програм; підтри+
мування наукової кооперації між академічним співтова+
риством і промисловістю; збирання і поширення інфор+
мації про науково+дослідну діяльність [18]. Діяльність
JSPS забезпечується щорічними урядовими субсидія+
ми.
Китай. Цікавий, на наш погляд, є досвід регулюван+
ня наукової діяльності Китаю, який увійшов до десятки
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країн — лідерів у галузі науки і техніки та продовжує
розвивати трансфер високих технологій.
Провідною академічною установою і сучасним цен+
тром розвитку науки і технологій у країні є Академія
наук Китаю, до складу якої входить п'ять підгруп, що
включають 108 науково+дослідних інститутів, понад дві
сотні наукових і технологічних підприємств, більше двох
десятків забезпечуючих організацій, зокрема один уні+
верситет, одна аспірантура і п'ять документально+інфор+
маційних центрів, розташованих у різних провінціях
Китаю [10].
Головними завданнями Академія наук Китаю є:
— проведення фундаментальних і прикладних дос+
ліджень;
— національний моніторинг природних ресурсів і
довкілля;
— забезпечення країни науковими даними;
— консультування уряду з питань наукової політи+
ки;
— виконання доручень уряду щодо ключових нау+
ково+технічних проблем для економічного розвитку
країни;
— навчання науково+технічного персоналу;
— залучення промислових підприємств до активної
участі в наукових дослідженнях [4].
В результаті покрокової реформи системи науки і
освіти, держава надала повну свободу і автономію нау+
ково+дослідним інститутам, що дозволило прозоро і
відкрито здійснювати державне фінансування науково+
дослідних установ за результатами конкурсів, які про+
водять Міністерство наук, Національний науковий фонд
та сама Академія наук Китаю. Зазначені реформи спри+
яли розвитку здорової конкуренції та значного підви+
щення продуктивності наукових досліджень. Адмініст+
ративна реформа значно спростила бюрократичні про+
цедури в галузі науки і технологій, а також прискорила
процес прийняття рішень.
Окрему вагу у зазначеній реформі приділено роз+
робці та фінансуванню на державному рівні програмі
щодо залучення іноземних науковців, як в якості транс+
феру знань, так і на постійній основі.
Технопарки і технополіси. Загальною тенденцією
світового науково+технічного прогресу, особливо в та+
ких країнах, як США, Японія та Китай, є створення і роз+
виток технологічних, наукових парків та будівництво
цілих міст — наукових технополісів.
Технологічні парки є найбільш адаптованою орга+
нізаційною формою, оскільки вони вирішують широке
коло регіональних та загальнодержавних науково+тех+
нічних і соціально+економічних проблем, зазвичай, ма+
ють вузьку спеціалізацію і сприяють розвитку обмеже+
ного кола наукових галузей і виробництв [19].
Науковий парк — це керована професіоналами
інституціональна структура, покликана підвищити доб+
робут нації на основі сприяння інноваціям і конкурен+
тоспроможності. Для досягнення зазначених цілей на+
уковий парк сприяє і управляє потоком технологій і
знань університетів, дослідницьких інститутів, фірм; сти+
мулює створення й діяльність інноваційних фірм на ос+
нові процесів інкубації й росту; пропонує інші послуги з
надання висококласних приміщень і об'єктів для рези+
дентних компаній [20].

Інвестиції: практика та досвід № 10/2018

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Японська модель інтеграції науки і виробництва,
науково+технічного прогресу передбачає будівництво
міст+технополісів, в яких зосереджуються науково+
дослідні і дослідно+конструкторські роботи і наукоємне
промислове виробництво. Найважливішими особливо+
стями технополісів є взаємопов'язане вирішення зав+
дань із модернізації традиційних для регіону галузей
промисловості і вихід їх на сучасний рівень, вибір нау+
кових напрямів, визнаних пріоритетними для цього тех+
нополісу, випереджаючий розвиток виробничої інфра+
структури і створення найсприятливіших умов для
співробітників, фахівців і жителів міст, на території яких
вони формуються [21].
Вагому роль у розвитку технопарків відіграють по+
тужні навчальні заклади. Технопарки активно викорис+
товують інфраструктуру університетів, зокрема, дослі+
дницькі лабораторії [22].
Таким чином, наукові парки — це певного роду
організація, яка включає в себе сукупність науково+
дослідних установ та організацій, які займаються вив+
ченням проблем у певній сфері наукової діяльності,
вивчають економічні та соціальні потреби на певному
етапі розвитку держави, розробляють шляхи для удос+
коналення техніки та технологій виробництва, дослід+
жують нові технології виробництва, що спричиняє мо+
дернізацію виробництва та вихід товарів на світовий
ринок [6].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Провівши аналіз світового досвіду регулювання на+
укової діяльності, доцільно зробити наступні висновки:
1. Наукову діяльність здійснюють державні науко+
во+дослідні установи, заклади вищої освіти, а також
наукові підрозділи підприємств приватних форм влас+
ності, в тому числі великих фірм та корпорацій.
2. Уряди науково розвинутих країн світу здійсню+
ють на державному рівні регулювання наукової діяль+
ності, використовуючи для цього суто фінансові механ+
ізми. Державне регулювання науковою діяльністю реа+
лізується шляхом прямої (різнорівневе бюджетне фінан+
сування, гранти, субсидії, дотації, безвідсоткові позики
тощо) і непрямої (система пільг, податкова знижка, по+
даткові канікули тощо) фінансової підтримки. З метою
фінансування наукової діяльності залучаються кошти
приватних фірм, некомерційних організацій та фондів.
Частка цього фінансування з року в рік невпинно зрос+
тає.
3. Методи роботи установ, що здійснюють наукову
діяльність, базуються на постійності, незалежності, са+
мостійності, автономності, відкритості та високих нау+
кових стандартах. Світові тенденції реформування нау+
кової діяльності направлені на значне розширення прав
наукових установ в розподілі бюджетного фінансуван+
ня, полегшення адміністративно+бюрократичних проце+
дур, збільшення самостійності наукових працівників,
зменшення частки адміністративних витрат.
4. Загальною світовою тенденцією науково+техніч+
ного прогресу є створення великих науково+виробни+
чих об'єднань (технологічні, наукові парки, технополі+
си).

5. Важливим елементом регулювання наукової
діяльності є система оцінювання ефективності реалізації
державної політики у галузі науки, яке здійснюється для
визначення рівня виконаних робіт та забезпечення кон+
тролю над витраченими коштами.
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