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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК І
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Кожне підприємство є унікальним і тому не існує уні�

версальної стратегії, яка б з однаковою ефективністю мог�

ла бути впроваджена навіть на подібних підприємствах.

УДК 330.33/.36

В. В. Божкова,
д. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю,
Сумський державний університет, м. Суми
О. М. Дериколенко,
к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та бізнес!адмініструванння,
Сумський державний університет, м. Суми

ТЕОРЕТИКО;МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ВЕНЧУРНИХ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO FORMING STRATEGY
FOR VENTURE INDUSTRIAL ENTERPRISES

V. Bozkhova,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Professor of Department of Marketing and Management of Innovative Activities, Sumy State University, Sumy
O. Derykolenko,
Ph.D., Associate Professor,
Associate Professor of Department of Economics and Business Administration, Sumy State University, Sumy

У статті запропоновано визначення "стратегії прориву промислового підприємства" як ге�
неральної, комплексної програми дій для всіх рівнів управління підприємством (корпоратив�
ного, бізнесового та рівня товару), яка спрямована на реалізацію таких стратегічно важливих
напрямів його розвитку, що пов'язані зі зміною місії, переформатуванням бізнес�портфеля,
зміною організаційної структури управління. Зазначені відмінності пропонованої "стратегії
прориву" від традиційної "інноваційної стратегії розвитку" доводять їх принципові особли�
вості та слугують безперечним доказом необхідності розмежування і виокремлення даного
виду стратегії.

Запропонований методичний підхід до формалізації процесу розроблення стратегій для вен�
чурних підприємств у частині урахування особливостей венчурної, інноваційної та інвестицій�
ної складових цієї діяльності, а також всіх видів ризиків, притаманних господарській діяльності
взагалі.

The article proposed definition of breakthrough strategy of industrial enterprises as general,
comprehensive action program for all levels of enterprise's management (corporate, business and
product level) aimed at realization of a such strategically important directions of development
associated with a change of mission, reformat business portfolio, change of management
organizational structure. These differences between proposed strategy of breakthrough and
traditional innovation development strategy prove their principal features and serve as indisputable
proof of necessity of differentiation and separation of this type of strategy.

The methodical approach to formalize the process of selecting strategies for venture enterprises
in the part of taking into account features of venture, innovation and investment components of these
activities, as well as all types of risks inherent to business activity in general.

Ключові слова: стратегія, венчурне промислове підприємство, інновації, інвестування, ризики.

Key words: strategy, venture industrial enterprise, innovation, investment, risks.

Прорахунки у визначенні стратегічних пріоритетів та ме�

тодів їх досягнення часто означають крах діяльності дано�

го суб'єкта господарювання. Тому велику увагу підприєм�

ства приділяють саме розробці і реалізації своєї стратегії,

а проблема вибору (розробки) стратегій діяльності (для

різних рівнів, періодів, підрозділів тощо) є нагальною для

кожного з них.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика розроблення та реалізації

стратегій різних рівнів широко досліджена в

працях вітчизняних і закордонних вчених, зок�

рема: Мескона М. [1], Осовської Г.В., Фішу�

ка О.А. і Жалінської І.В. [2], Богатирьова А.М.,

Бутенко А.І. та Кузнєцової І.О. [3], Шпака Н.О.

і Романишина М.І. [4] та інших. З іншого боку,

особливості венчурної діяльності підприємств

досліджені в роботах: Ігнатенко Р.А., Кабано�

ва В.Г., Короткової Д.О. та Харченко О.І. [5],

Єрохіна С.А. [6], У Чан Ким та Рене Моборн

[7], Раєванєвої О.В. [8], Майорової Т.В. [9] та

інших.

Не вирішені раніше питання, які є частиною загальної

проблеми. Але формалізація процесу розроблення стра�

тегій для венчурних підприємств у частині урахування особ�

ливостей венчурної, інноваційної та інвестиційної складо�

вих цієї діяльності, а також всіх видів ризиків, притаманних

господарській діяльності взагалі, залишається слабо опра�

цьованою і потребує докладного наукового обгрунтування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Стратегія — це програма дій для досягнення певної

мети. Послідовність розробки стратегій досліджувалась

багатьма закордонними і вітчизняними науковцями [1; 2].

Підтримуємо думку, що розробляти стратегію доцільно уза�

гальнено в наступній послідовності (рис. 1).

Пропонуємо для впровадження кардинальних змін на

промислових підприємствах застосовувати стратегію про�

риву. На наш погляд, стратегія прориву промислових

підприємств — це генеральна, комплексна програма дій для

всіх рівнів управління підприємством (корпоративного,

бізнесового та для рівня окремого товару), яка спрямована

на реалізацію таких напрямків його розвитку, що пов'язані

зі зміною його місії, переформатуванням бізнес�портфеля,

зміною організаційної структури управління.

На перший погляд, стратегія прориву має спільні та

близькі за змістом характерні особливості і з інвестиційною,

і з конкурентною і з інноваційною стратегіями. Але є й суттєві

відмінності. Проаналізуємо їх докладно на прикладі по�

рівняння з інноваційною стратегією (табл. 1).

Не зважаючи на те, що обидві стратегії в розробці і в

реалізації стосуються всіх рівнів управлінням підприєм�

ством, але, якщо інноваційна стратегія відображає основні

тенденції інноваційного (лише) розвитку підприємства, то

стратегія прориву — спрямована на втілення принципово

нових рішень одночасно в декількох напрямках. Ці стратегії

різні за тривалістю реалізації: інноваційна — середньост�

рокова, а стратегія прориву — довгострокова. Фактично

реалізація стратегії прориву означає перепозиціювання

підприємства на ринку.

Передумовами таких дій мають бути наступні позиції та

показники підприємства (тобто, умови, за яких пропонова�

ну стратегію можна і доцільно реалізовувати):

— за результатами СВОТ�анализу — переважання слаб�

ких сторін діяльності підприємства над сильними; наявність

ресурсів, які можна використати; відсутність можливостей

в традиційних напрямах діяльності;

— за показниками фінансових звітів — суттєве змен�

шення дохідної частини бюджету; зростання різних видів

заборгованості;

— за результатами прогнозування — згортання ринку;

значне зменшення об'ємів реалізації продукції підприємства;

поява нових сильних учасників на ринку;

— за результатами моніторингу ринку — слабкі конку�

рентні позиції підприємства на ринку.

Також дану стратегію можна використовувати при зміні

керівництва підприємства (власника) або зміні бачення ос�

танього стратегічних пріоритетів діяльності.

Принципово іншими мають бути підходи до розроблен�

ня і втілення самої стратегії прориву як цілісної системи до�

корінних змін на підприємстві.

Так, для розроблення стратегій взагалі науковці [3] виз�

начають такі основні загальносистемні принципи (принцип

— від лат. principium — початок, основа), які ми також не

відкидаємо:

— системності (комплексності);

Місія  
підпри-
ємства 

Оцінка 
стра-
тегії 

Управління і 
планування, 

реалізація і контроль 
реалізації 

Реаліза-
ція 

стратегії 

Вибір 
стратегії 

Аналіз  
стратегічних 
альтернатив 

Управлінське 
дослідження сильних і 

слабких сторін 

Оцінка і аналіз 
зовнішнього  
середовища 

Цілі  
підпри-
ємства 

Рис. 1. Послідовність розроблення стратегії
підприємства

Джерело: за матеріалами [1; 2].

Таблиця 1. Порівняльна характеристика інноваційної стратегії і стратегії прориву

Параметр Інноваційна стратегія Стратегія прориву 
Мета  впровадження певного виду інновацій (продуктових, 

технологічних тощо) 
перепозиціювання підприємства на ринку 

Завдання  - реалізація завдання, відповідно до обраного виду 
інновації; 
- розвиток НДДКР та інноваційної діяльності; 
- покращення іміджу підприємства (за рахунок 
інноваційної складової); 
- підвищення конкурентоспроможності 
підприємства (за рахунок інноваційної складової); 
- збільшення диверсифікації виробництва (в разі 
реалізації продуктної інновації) 

- вихід з новою продукцією на ринок; 
- вихід з продукцією на нові ринки збуту; 
- покращення іміджу підприємства (за рахунок певних 
складових, відповідно мети); 
- підвищення конкурентоспроможності підприємства(за 
рахунок певних складових, відповідно мети); 
- збільшення диверсифікації виробництва 

Основний критерій 
оцінки результатів 

впроваджена інновація досягнення перепозиціювання підприємства на 
існуючому ринку чи вихід на новий ринок 

Ресурси для 
реалізації стратегії 

окремі види ресурсів, відповідно до виду інновацій всі наявні ресурси на підприємстві 

Обов’язкові умови 
реалізації стратегії 

- наявність (або можливість запозичення) певних 
видів ресурсів на підприємстві; 
- наявність (або можливість залечення) фінансових 
(інвестиційних) ресурсів для реалізації стратегії 

- наявність (або можливість навчання власних чи 
залечення зовнішніх) топ-менеджерів з досвідом роботи 
по антикризовому управлінню; 
- наявність (або можливість залечення) фінансових 
(інвестиційних) ресурсів для реалізації стратегії 

Тривалість реалізації  середньострокова (1–3 роки)  довготривала (3–7 років) 
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— оптимальності (досяжності);

— економічності;

— ситуативності (об'єктивності);

— участі;

— безперервності (динамічності);

— зворотного зв'язку.

Але для розроблення стратегії прориву до наведених

принципів слід додати ще й наступні специфічні, які не є аб�

солютно новими і розглядалися в різних контекстах науко�

вцями [4], а нами узагальнені:

— обмеженої раціональності (заради майбутньої висо�

кої ефективності);

— безперервної адаптації (до змін);

— трансформації ресурсів (наявних у необхідні, наприк�

лад, фінансових — у кадрові і т.п.);

— каузальності (наявність причинно�наслідкових

зв'язків між симптомами економічної дестабілізації підприє�

мства і одержаними результатами);

— партисипативності та соціальної орієнтованості (ви�

сокий ступінь залучення працівників до розробки і реалізації

стратегії з перспективою удосконалення стану корпоратив�

ної культури).

Крім принципів, необхідно визначити й правила (прави�

ло — зв'язок між вхідним і вихідним сигналом) реалізації

стратегії прориву, яких слід притримуватись. До загальних

правил реалізації стратегії прориву віднесемо:

— незалежність діяльності,

— стійкість і послідовність у проведенні змін,

— реалізація виключно ліквідних проектів.

Має змінитись і організаційна структура управління

підприємством. Нині найбільш поширеною є лінійна струк�

тура управління промисловими підприємствами. Для впро�

вадження кардинальних змін доречною є матрична струк�

тура управління підприємством, яка першочергово (за за�

думом) налаштована на реалізацію докорінних перетворень.

Хоча можуть бути й інші варіанти.

Така організаційна структура має обов'язково перед�

бачати необхідність:

— контролінгу (діагностики) стану підприємства в ході

реалізації даної стратегії;

— підбору, підготовки та перепідготовки персоналу під

завдання нової стратегії;

— урахування та контролю ризиків;

— моніторингу поведінки конкурентів;

— моніторингу стану підприємства на ринку;

— моніторингу потенційного попиту і поведінки спожи�

вачів.

Наведені вище передумови не є новими, але в комплексі

дозволяють вирішувати принципово нові завдання.

Критеріальною основою обгрунтування прийнятих уп�

равлінських рішень можуть бути як заплановані показники

економічні (фінансові), так і результуючі орієнтири, які вка�

зують на досягнення запланованого стану (перепозиціюван�

ня підприємства на існуючому ринку чи вихід на новий ри�

нок, проведення програми перепідготовки/підвищення ква�

ліфікації кадрів і т.п.).

Таким чином, методологічні основи стратегії прориву

(тобто теоретичні основи формування системи переходу на

дану стратегію) включають сформульовані вище принципи

розробки і реалізації стратегії прориву, передумови її впро�

вадження та правила реалізації, визначені вимоги до орган�

ізаційної структури управління в поєднанні з відповідним гос�

подарським механізмом [10].

Звичайно, не існує простих, єдиних і придатних для всіх

умов венчурної діяльності, але формалізація цих процесів

дозволить переважній більшості виробників�інноваторів

уникнути найпоширеніших помилок.

Пропонуємо формалізувати сам процес узгодження суб�

стратегій для венчурних підприємств у частині урахування

особливостей саме цієї діяльності при розробці комплекс�

ної (загальної стратегії).

Конкурентна поведінка підприємства на ринку може

бути охарактеризована деякою, властивою лише йому ком�

бінацією стратегічних цілей. Всі венчурні підприємства ма�

ють при формуванні стратегії враховувати ризикові, інвес�

тиційні, інноваційні особливості діяльності.

Всі стратегії конкурентної боротьби залежно від

розмірів підприємства поділяють на чотири групи:

1. Віолентна стратегія (для великих, економічно могутніх

підприємств) — масове виробництво дешевої, але якісної

продукції.

2. Патієнтна стратегія (для середніх, економічно стійких

підприємств) — спеціалізоване виробництво обмеженої

кількості вузькоспеціалізованої продукції високої якості.

3. Експлерентна стратегія (для малих та середніх

підприємств) — експериментальне виробництво радикаль�

них нововведень.

4. Комутантна стратегія (для малих слабких підпри�

ємств) — універсальне дрібне максимально гнучке вироб�

ництво невеликої за обсягами продукції для (локальних)

потреб ринку.

Якщо розглянути ці стратегії через призму життєвого

циклу підприємства, то на початку розвитку доцільною буде

комутантна стратегія. Коли підприємство накопичить потен�

ціал і зможе виготовляти продукцію краще за інших, то мож�

ливим буде перехід до спеціалізованої патієнтної стратегії.

Або якщо успішним буде інноваційний розвиток підприєм�

ства, то можливим є вибір ризикованого шляху (експлерен�

тна стратегія). Якщо обрана спеціалізація виявиться перс�

пективною, то підприємство зможе розширити свій ринок,

перейшовши до вілентної стратегії, розпочавши масовий ви�

пуск товарів, попит на які швидко зростає.

Залежно від способів урахування ризиків виділяють

наступні стратегії:

— безризикові (наприклад, в разі отримання бюджетних

інвестиційних асигнувань);

— попередження ризиків (проведення низки заходів/

витрат з метою усунення можливих ризиків);

— прийняття ризиків (прийняття мінімального ризику

або прийняття підвищеного ризику, які в разі настання бу�

дуть компенсовані за рахунок прибутку та резервного еко�

номічного фонду підприємства�інноватора);

— запобігання ризиків (відмова від участі в проектах з

критичним та неприпустимим рівнями ризиків для підприє�

мства);

— оптимізації ризиків (зниження рівня ризиків завдяки

додатковим заходам/витратам);

— розподілу ризиків (ризики поділяється між всіма

учасниками процесу таким чином, що можливі втрати кож�

ного відносно невеликі, наприклад, фінансово�промислові

групи не бояться йти на ризик фінансування великих про�

ектів чи нових напрямків НДДКР);

— диверсифікація ризиків (зниження ризиків шляхом

розподілу їх між декількома ризиковими проектами таким

чином, що підвищення ризику одного означає зниження

ризику іншого);

— страхування (перетворення випадкових збитків у

відносно невеликі постійні витрати).

Враховуючи те, що страхування є важливим при реалі�

зації венчурних проектів, окремо розглянемо хеджування

(це стратегія мінімізації цінового ризику, яку використову�

ють портфельні інвестори, приватні інвестори та корпорації,

щоб зменшити вплив коливання цін на активи чи інвестиції,

що дозволяє знизити ризик втрати грошей [11]).

Залежно від інструментів хеджування можна виділити

наступні стратегічні рішення (за матеріалами [11; 12]):

1. Консигнація — форма комісійного продажу товару,

при якій його власник (консигнант) передає комісіонеру
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(консигнаторові) товар для реалізації зі складу комісіоне�

ра. Товар, що надійшов на склад комісіонера залишається

власністю консигнанта до моменту його реалізації. Якщо

товар не реалізується тривалий час, то він повертається на�

зад консигнанту за його рахунок.

2. Дериватив — контракт, ціна на який визначається

вартістю базового активу. Дериватив засвідчує право/зо�

бов'язання придбати/продати в майбутньому базовий ак�

тив (цінні папери, товари, послуги) на визначених ним умо�

вах по зазначеній ціні та у визначений термін.

3. Опціон — договір, що дає право, але не зобов'язує,

купувати/продавати базовий актив по певній ціні впродовж

певного проміжку часу:

— пут�опціон — дає право на продаж: покупець опціо�

ну стає продавцем базового активу, а продавець опціону стає

покупцем активу;

— кол�опціон — дає право на купівлю: покупець опціо�

ну стає покупцем базового активу, а продавець опціону стає

продавцем активу.

4. Ф'ючерс — контракт, який зобов'язує обидві сторо�

ни здійснити купівлю�продаж товару в майбутньому по заз�

далегідь обумовленій ціні:

— товарний ф'ючерс — ф'ючерсний контракт на това�

ри (сільгосппродукцію, енергоресурси, метали, тощо);

— валютний ф'ючерс — ф'ючерсний контракт, що пе�

редбачає обмін однієї валюти на іншу на певну дату в май�

бутньому за раніше обумовленим курсом.

5. Своп — угода про обмін різними активами у май�

бутньому (обмін платежами), відповідно зазначених умов:

угода купівлі/продажу цінних паперів/валюти супровод�

жується угодою про зворотну купівлю/продаж того само�

го товару через певний термін на тих самих або інших умо�

вах:

— відсотковий своп — угода, в якій перша сторона зо�

бов'язується виплатити другій відсотки за плаваючою став�

кою (наприклад, LIBOR) в обмін на те, що друга сторона

виплачує першій відсотки за фіксованою ставкою. Прибу�

ток отримає та сторона, яка не помилилася при прогнозу�

ванні ринкової відсоткової ставки.

На фінансових ринках здійснювати хеджування значно

складніше, ніж просто сплачувати певну суму страховій ком�

панії щороку. Хеджування інвестиційних ризиків передба�

чає таке стратегічне використання інструментів на ринку, яке

б компенсувало ризик будь�якого несприятливого руху цін.

По суті, хеджування — це страхування від несприятливих

подій (несприятливого руху цін), але шляхом купівлі ще од�

ного активу. Простіше кажучи, інвестори хеджують одну

інвестицію, здійснюючи іншу [11].

Розроблювальні в розрізі окремих форм реального

інвестування підприємства інвестиційні проекти класифіку�

ються по ряду ознак: за функціональною спрямованістю, за

метою інвестування, за сумісністю реалізації, за строками

реалізації, за схемою фінансування тощо [13, с. 293].

Майорова Т.В. залежно від мети інвестування виділяє

такі стратегії [9]:

— формування заради отримання прибутку;

— з метою збереження капіталу;

— з метою приросту капіталу;

— з метою забезпечення резервів;

— з метою підтримки ліквідності;

— з метою розширення економічного впливу;

— з метою спекуляції.

Інноваційні стратегії розділяють за різними ознаками,

але з огляду на особливості венчурної діяльності вважаємо

за доцільне враховувати стратегії залежно від ступеня но�

визни товару, ринку і технології:

— архітектурна,

— зовнішніх модифікуючих інновацій,

— заглиблюючих інновацій,

— внутрішніх модифікуючих інновацій,

— сімейства споріднених інновацій,

— зовнішньої дифузії інновацій,

— розгалужуваної горизонтальної дифузії,

— розвиваючої дифузії інновацій.

Таким чином, поле стратегічних ініціатив для реалізації

підприємством венчурного проекту має включати вищена�

ведені характеристики, а саме: особливості підприємства,

ризики, страхування, інвестиції, інновації, і може бути уза�

гальнено представлене у вигляді таблиці (табл. 2).

Представлені у таблиці 2 стратегії та стратегічні рішення

можуть бути доповнені за іншими класифікаційними озна�

ками (наприклад, стратегії залежно від способу інвестуван�

ня і т.п.).

При формуванні загальної стратегії діяльності венчурно�

го підприємства зазначені стратегічні ініціативи можуть бути

комбіновані по�різному (наприклад: "Комутантна стратегія +

Стратегія попередження ризиків + Консигнація + Стратегія

збереження капіталу + Стратегія розвиваючої дифузії інно�

вацій"), адже є несуперечливими і поєднуваними між собою.

Таке узгодження стратегій дозволить розширити їх ро�

зуміння в частині акцентування уваги на особливостях, при�

таманних лише цьому виду діяльності.

ВИСНОВКИ
Отже, венчурна діяльність, що характеризується висо�

ким ступенем ризику і особливостями фінансування, потре�

Стратегії конкурентної боротьби залежно від розмірів підприємства 
Віолентна 
стратегія 

Патієнтна
стратегія 

Експлерентна
стратегія 

Комутантна
стратегія 

Стратегії залежно від способів урахування ризиків 

Безризикова 
стратегія 

 

Стратегія 
попередження 

ризиків 
 

Стратегія 
прийняття 
ризиків 

 

Стратегія 
запобігання 
ризиків 

 

Стратегія 
оптимізації 
ризиків 

Стратегія 
розподілу 
ризиків 

Стратегія 
диверсифікації 

ризиків 

Стратегія 
страхування 
ризиків 

Стратегічні рішення залежно від інструментів хеджування 
Конси-
нація Дериватив Опціон Ф’ючерс Своп

пут-опціон кол-опціон товарний ф’ючерс валютний ф’ючерс відсотковий своп
Стратегії залежно від мети інвестування 

Формування 
заради отримання 

прибутку 

З метою 
збереження 
капіталу 

З метою 
приросту 
капіталу 

З метою 
забезпечення 
резервів 

З метою 
підтримки 
ліквідності 

З метою 
розширення 
економічного 

впливу 

З метою 
спекуляції 

Інноваційні стратегії 

Стратегія 
архітектурна 

Стратегія 
зовнішніх 

модифікуючих 
інновацій 

Стратегія 
заглиблюючих 
інновацій 

Стратегія
внутрішніх 

модифікуючих 
інновацій 

Стратегія
сімейства 

споріднених 
інновацій 

Стратегія
зовнішньої 
дифузії 
інновацій 

Стратегія 
розгалужуваної 
горизонтальної 

дифузії 

Стратегія
розвиваючої 
дифузії 
інновацій 

Таблиця 2. Поле стратегічних ініціатив венчурного підприємства
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бує спеціальної стратегії для її реалізації, яка може включа�

ти низку субстратегій та стратегічних рішень. Підсумовую�

чи вищевикладене, відзначимо:

— вперше запропоновано визначення стратегії прори�

ву промислового підприємства, як генеральної, комплекс�

ної програми дій для всіх рівнів управління підприємством

(корпоративному, бізнесовому та рівні товару), яка спрямо�

вана на реалізацію таких стратегічно важливих напрямків

його розвитку, що пов'язані зі зміною його місії, перефор�

матуванням бізнес�портфеля, зміною організаційної струк�

тури управління;

— зазначено відмінності інноваційної стратегії розвит�

ку від стратегії прориву, які доводять принципові особли�

вості та слугують безперечним доказом необхідності роз�

межування і виокремлення останньої;

— запропоновано методичний підхід до формалізації

процесу вибору (розробки) стратегій для венчурних

підприємств в частині урахування особливостей венчурної,

інноваційної та інвестиційної складових цієї діяльності, а

також всіх видів ризиків, притаманних господарській діяль�

ності взагалі.

Будь�які результати венчурної діяльності промислових

підприємств мають значення (не завжди вона є успішною,

не завжди має результуючий позитивний ефект). Цей досвід

не лише може бути джерелом для подальших наукових дос�

ліджень і розробок, а й має практичну значущість для вітчиз�

няних суб'єктів господарювання (досвід, активізація діяль�

ності тощо).

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Сформульовані в статті принципи розробки і реалізації

стратегії прориву, передумови її впровадження та правила

її реалізації, визначені вимоги до організаційної структури

управління в поєднанні з господарським механізмом, а та�

кож пропозиції щодо узгодження стратегічних ініціатив,

можуть бути покладені в основу удосконалення методолог�

ічних засад венчурної діяльності вітчизняних промислових

підприємств.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Розвиток сфери фінансових послуг у глобальному

просторі, набуття ринком ринку цінних паперів все

більшої цінової та операційної ефективності поступово

зміщує акценти до інноваційних методів контролю над

ризиками, насамперед пов'язаними з непередбачуваною

і різкою зміною цін. Поряд з традиційним для індустрії

фінансового інвестування зниженням ризику (завдяки

диверсифікації та узгодженню грошових потоків) та

його оптимізацією (індексація портфеля, імунізація)

сучасні інвестори і трейдери, які нерідко вдаються до

спекулятивної "гри", приділяють особливу увагу більш
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витонченим методам маніпулювання ціновим ризиком і

арбітражу.

Немало відповідних методів та стратегій з їх засто�

суванням базується на використанні фінансових дери�

вативів. Стрімкий розвиток відповідного сегменту є ще

однією з фундаментальних змін, що супроводжують

інноваційну діяльність на ринку капіталу, яка відбуваєть�

ся на тлі його глобалізації. Деривативи — контракти,

що засвідчують зобов'язання або право придбати чи

продати предмет угоди у майбутньому на умовах, ви�

значених сторонами, — надали учасникам ринку небу�

валу в минулому гнучкість, дозволили відокремити і

оперувати порізно такими характеристиками фінансо�
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вого активу, як ризик або оцінка ліквідності. Водночас,

бажання захиститися від небезпек, які приховують ба�

зисні активи (а вони складають основу фінансових де�

ривативів), діалектично зумовило підвищення ризику

при обігу цих інструментів.

Вивченням проблематики арбітражної діяльності на

фінансових ринках та операцій з деривативами зай�

мається велика когорта вчених і фахівців�практиків.

Щодо арбітражу варти особливої уваги праці таких на�

уковців, як А. Шлейфер, Р. Вишній, С. Вей, П. Кондор,

А.Д. Йонг, Л. Розенталь, М.А. Ван Дейк, Б. Махдаві Дам�

гані, Н.Х. Нгуєн, Дж.Ф. Маршалл, В.К. Бансал; щодо

деривативів — Дж.М. Кейнс, Н. Калдор, А. Маршалл,

Дж.Р. Хікс тощо. Значний внесок у дослідження де�

ривативів на пострадянському просторі зробили

А.Б. Фельдман, Я.М. Міркін, Б.Б. Рубцов, О.М. Буренін,

С.М. Володін, Л.О. Примостка, М.О. Солодкий, О.М. Со�

хацька, О.В. Мертенс. Однак в країні бракує публікацій

з арбітражу, особливо тих, які б висвітлювали поєднан�

ня в діяльності операторів фінансового ринку арбітра�

жу і деривативів — двох інноваційних тенденцій щодо

управління ціновим ризиком.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження механізмів здійснення

арбітражних операцій на ринку цінних паперів, що ба�

зуються на використанні сучасних систем торгівлі де�

ривативами, задля забезпечення стратегічних засад

фінансової діяльності, конкурентоспроможної за

співвідношенням "ризик�доход".

РЕЗУЛЬТАТИ
Як відомо, арбітраж — це діяльність, що складаєть�

ся з одночасного укладання двох і більше угод з одним

або взаємопов'язаними фінансовими активами на різних

ринках задля того, щоб скористатися порушенням пари�

тетних відносин між відповідними цінами. Академічний

арбітраж дозволяє отримати прибуток без ризику й не

потребує вкладень, оскільки усі угоди, з яких складаєть�

ся арбітражна операція, повинні укладатися одночасно і

фінансуватися одна одною або безризиковими позика�

ми. Але на практиці кошти майже ніколи не надходять

негайно, тому інвестування необхідне, нехай навіть на

дуже короткий строк. Крім того, під час проведення арб�

ітражних угод можуть змінитися співвідношення цін на

ринках, погіршитися платоспроможність арбітражера,

контрагент може не виконати свою частину угоди і так

далі. Тому арбітражним угодам притаманні деякі ризики

(відповідно, ризики виконання, ліквідності та контраген�

та). Тож, реальні арбітражні стратегії зазвичай містять у

собі деякі елементи спекуляції, які у науковій літературі

часто називають межами арбітражу [1; 2; 3].

Звичайний (детермінований) арбітраж можливий за

однієї з трьох умов: 1) один й той же актив не торгуєть�

ся за однією ціною на усіх ринках; 2) актив з відомою

ціною у майбутньому торгується сьогодні не за ціною,

що відрізняється від майбутньої лише на розмір витрат

на підтримання позиції; 3) два фінансових інструмента

з однаковими грошовими потоками не торгуються за

однією ціною. Відповідно до зазначених умов виділя�

ються три види арбітражу: просторовий, часовий і кон�

версійний.

Просторовий (географічний) арбітраж означає, що

фінансовий актив продають на одному ринку, де він

відносно дорогий, а на виручені кошти одночасно купу�

ють його на більш дешевому ринку, що територіально

віддалений від першого. Стратегія принесе дохід, якщо

порушено "закон однієї ціни": різниця між цінами до�

сить велика, щоб покрити вартість доставки фінансо�

вого активу, операційні витрати та витрати, пов'язані з

його перетворенням зі стандартів одного ринку в стан�

дарти іншого. Тобто є такий актив, для якого [4, с. 611]:

 
i j ij ij ij ijP P e T R C− > + + (1),

де P
i
, P

j
 — ціни на ринках i і j відповідно; e

ij
 — зво�

ротний курс обміну валюти i на валюту j; T
ij
 — видатки

на переміщення фінансового активу від ринку i до рин�

ку j; R
ij
 — операційні видатки, які пов'язані з укладан�

ням арбітражних угод; C
ij
 — вартість перетворення

фінансового активу зі стандартів одного ринку в стан�

дарти іншого.

При арбітражі за часом фінансовий актив купують

(продають) у даний момент і одночасно укладають уго�

ду про його продаж (купівлю) у майбутньому. Арбітраж

вигідний, якщо у певного активу з відомою майбутньою

ціною різниця між цінами на ринках відтермінованої й

негайної поставки — так званий базис — відрізняти�

меться від розміру витрат на підтримання позиції більш

ніж на розмір операційних витрат і опціонної премії

(якщо купується опціон) [4, с. 612]:

 ( )T t t T t tF S G R− − > (2),

де T — момент закінчення ф'ючерсного (форвард�

ного) контракту; t — поточний момент часу; F — фю�

черсна (або форвардна) ціна; S — ціна спот; G — ви�

трати на підтримання позиції; R — операційні витрати.

Приклад — наявно�ф'ючерсний арбітраж на фон�

дових індексах. Досліджується різниця між ф'ючерсною

ціною індексу та його ціною спот. Арбітраж можливий,

якщо:

 ( )1F I CM r q R− × + − > (3),

де F — ціна індексного ф'ючерса; I — поточне зна�

чення індексу; СM — ф'ючерсний множник; r — безри�

зикова ставка; q — дивідендна прибутковість індексу;

R — операційні витрати.

Отже, різницю між ф'ючерсною і спот�цінами виз�

начають безризикова ставка, дивідендна прибутковість

фондового портфеля, який доступний трейдеру, та його

операційні витрати. Чим ближче закінчення ф'ючерса,

тим ближче одна до одної повинні бути ф'ючерсна та

спот�ціни індексу. Зрештою, у момент врегулювання

ф'ючерсу, різниця між ними може пояснюватися тільки

наявністю операційних витрат в осіб, які здійснюють

наявно�ф'ючерсний арбітраж із найбільшою ефектив�

ністю. Якщо це так, ф'ючерсна ціна лежить всередині

безарбітражного вікна. Коли вона зростає та виходить

за його верхню межу, індексний ф'ючерс продається, а

портфель акцій купується; за нижню межу вікна — на�

впаки, індексний ф'ючерс купується, а акції продають�

ся.

Більшість існуючих у світі біржових і брокерських

терміналів мають технічні можливості для програмуван�

ня здійснення відповідних операцій в автоматичному
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режимі. Звідси їх інша назва — програмна торгівля. Її

обмежують тільки відставання в оголошенні ринкових

цін, невизначеність безризикової ставки, дивіденду і

мінливість маржі на ф'ючерсних ринках. Проте програм�

на торгівля використовується настільки широко, що

поява будь�якої можливості безризикового виграшу під

час закінчення певної серії ф'ючерсів викликає потуж�

ний рух капіталу на фондовий ринок або з нього, що

нерідко супроводжується різким "стрибком" цін і про�

вокує зростання їх мінливості. Більш докладніші дослі�

дження [4, с. 682—683] свідчать, що програмна торгів�

ля лише прискорює процес передачі інформації, а підви�

щення мінливості цін і, як наслідок, зниження ефектив�

ності ринку спостерігаються тільки в короткостроковій

перспективі. На довгострокові властивості ринку сам по

собі арбітраж майже не впливає.

Завдання конверсійного арбітражу вивчення різниці

між цінами певних фінансових інструментів з урахуван�

ням потреб учасників ринку, що переважають в різних

його сегментах. Трейдер отримує дохід об'єднанням

декількох фінансових інструментів в один, що генерує

грошовий потік із новими властивостями (стратегія ком�

бінування грошових потоків), або, навпаки, синтезом з

одного інструменту декількох, що генерують нові гро�

шові потоки (стратегія поділу грошових потоків).

Серед типів конверсійного арбітражу, що передба�

чають застосування деривативів головним є синтетич�

ний арбітраж. Перший його приклад — арбітраж на

співвідношеннях між цінами опціонів (табл. 1).

Дві рівності, що наведено у графі "Європейські оп�

ціони", — це так звані паритети опціонів пут�колл, які

поряд з іншими наведеними нерівностями можуть бути

використані для конструювання синтетичних інстру�

ментів. Наприклад, якщо за базисним активом не вип�

лачується поточний доход, то довга позиція за коллом,

що покриває одну одиницю активу, та за безризиковим

активом (короткостроковим безкупонним цінним папе�

ром суверенного боргу) на K одиниць в точності еквіва�

лентна довгої позиції за путом та за однією одиницею

базисного активу. Це дозволяє синтезувати колл, пут,

базисний актив або ф'ючерс (за умов використання ф'ю�

черсних опціонів). Якщо різниця цін між синтетичним і

реальним інструментами виходять за межи безарбітраж�

ного вікна, виникає можливість для арбітражу.

Інший приклад — синтез позабіржових деривативів

з біржових і навпаки. Наприклад, багатоперіодні про�

центні опціони такі, як кепи і флори, можуть бути отри�

мані зі стрипу процентних путів і коллів. Аналогічно зі

стрипу євродоларових опціонів може бути синтезова�

ний короткостроковий процентний своп.

Позицію за короткостроковою процентною ставкою

можна синтезувати, наприклад, купівлею фінансового

активу з одночасним продажом ф'ючерса на відповід�

ний актив (довга позиція) і навпаки (коротка позиція).

Зазвичай для синтезу казначейського векселю США ви�

користовують казначейські облігації та ф'ючерси на них.

Більш складна й ризикована стратегія — портфель акцій

і ф'ючерс на фондовий індекс, структуру якого відтво�

рює відповідний портфель. У такому разі позиція за ак�

ціями ліквідується самостійно, оскільки індексні ф'ю�

черси врегульовуються грішми. Зазвичай спрямованість

арбітражу визначає ф'ючерсна ціна: якщо використо�

вувані ф'ючерси є надто дорогими, синтетичний вексель

купують, якщо надто дешевими — продають.

Оскільки більшість трейдерів фінансують свої по�

зиції залученими коштами, а ставки фінансування дов�

гих позицій за реальним казначейським векселем і об�

лігацією, яку купують для формування довгої позиції за

синтетичним векселем, теж можуть розрізнятись, відпо�

відний арбітраж можливий не лише на боці активів, але

і на боці зобов'язань. У країнах з розвиненим ринком

довгі позиції з цінних паперів здебільшого фінансують�

ся ставками РЕПО. Таким чином, арбітраж буде вигід�

ний, якщо різниця ставок РЕПО, за якими може фінан�

суватися покупка казначейських векселів та облігацій,

вище, ніж різниця в дохідності між реальним і синтетич�

ним векселем.

Якщо довгострокові відсоткові ставки вище корот�

кострокових, фінансова установа може фінансувати

купівлю довгострокових облігацій короткострокови�

ми позиками, відновляючи їх за потребою (так звана

стратегія поновлень фінансування). Кожна нова пози�

ка буде залучатися за короткостроковою ставкою, що

переважає на той момент. Це додає ставці фінансуван�

ня плаваючого характеру. Щоб зафіксувати її, одно�

часно з облігацією купується відсотковий своп. Арбіт�

раж вигідний, якщо позитивна різниця між фіксовани�

ми ставками спот (фінансовий дохід) і форвард (фінан�

сові витрати) більше операційних витрат, які склада�

ються з вартості послуг дилера за свопами і витрат із

залучення позики. Якщо ж відповідна різниця негатив�

на, але за абсолютною величиною перевищує опе�

раційні витрати, трейдер продає своп і облігацію (за�

лучає довгострокову позику), а отримані кошти регу�

лярно витрачає на купівлю короткострокових цінних

паперів.

 Європейські опціони Американські опціони 
Два опціони на акцію, за якою  
не виплачується дивіденд 
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Таблиця 1. Безарбітражний взаємозв'язок між преміями опціонів

Джерело: [5, с. 177—184].

C
e
 — премія за європейським опціоном колл; P

e
 — премія за європейським опціоном пут; S — ціна спот базисної акції; K —

ціна виконання опціону; r — безризикова ставка процента (безперервне нарахування); C
a
 — премія за американським опціоном

колл; P
a
 — премія за американським опціоном пут; D — дивіденд за акцією
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Конвертована облігація — це корпоративна обліга�

ція, яку інвестор може повернути компанії�емітенту в

обмін на заздалегідь визначену кількість акцій цієї ком�

панії. Конвертовану облігацію можна розглядати як

корпоративну облігацію з опціоном на акцію, який до�

дається до неї. Ціна конвертованої облігації чутлива до

трьох основних чинників: процентної ставки, ціни базис�

них акцій і кредитного спреду. Коли процентні ставки

рухаються вгору, облігаційна складова у ціні конверто�

ваної облігації має тенденцію до зниження, тоді як

вартість опціонної складової зростає, але, зазвичай, у

меншій мірі, так що сукупна ціна все ж повинна знизи�

тися. Коли підвищується ціна акцій, у які передбачено

можливість конвертації облігації, ціна облігації теж має

тенденцію до зростання. Якщо кредитоспроможність

емітента погіршується, його кредитний спред розши�

рюється, і ціна облігації має тенденцію до зниження, але,

в багатьох випадках, опціонна складова вартості кон�

вертованих облігацій, яка у такому разі зазвичай зрос�

тає (це відбувається, оскільки кредитний спред корелює

з волатильністю), компенсує відповідне зниження.

Враховуючи на складність розрахунків і заплутану

структуру грошових потоків, властивих конвертованим

облігаціям, трейдер найчастіше залежить від складних

кількісних моделей, використовуваних для виявлення

облігацій, які торгуються дешево в порівнянні з їх тео�

ретичною вартістю. Власне арбітраж складається з

купівлі відповідних конвертованих облігацій і хеджу�

ванні двох з трьох вищезазначених чинників їх ціни, щоб

отримати привабливу ціну під впливом третього чинни�

ку. Наприклад, трейдер спочатку купує конвертовані

облігації, а потім продає цінні папери з фіксованим до�

ходом або процентні ф'ючерси (для хеджування ризи�

ку зміни процентних ставок) і купує кредитний дефолт�

ний своп (щоб хеджувати ризик зниження кредито�

спроможності). Зрештою в нього залишиться щось по�

дібне до опціону на базисну акцію, придбаного за дуже

низькою ціною. Він може або отримати прибуток, про�

даючи деякі з дорожчих опціонів, які відкрито торгу�

ються на ринку, або піддати свій портфель дельта�хед�

жуванню базисними акціями.

У широкому сенсі деривативи або похідні фінансові

інструменти — це фінансові інструменти, що представ�

ляють собою майнові права на економічні активи або

інші деривативи. У такому разі розрізняють похідні ча�

сового виміру (традиційні деривативи) і просторового

виміру. До останніх належать депозитарні розписки —

цінні папери, які є інструментом "відстеження акцій" на

ринку іншої країни. Наприклад українська компанія, що

прагне більшої капіталізації, оскільки обсяг капіталу на

внутрішньому ринку України дуже обмежений, може

випустити депозитарні розписки на NYSE або іншій аме�

риканській біржі. Ці цінні папери, відомі як ADR (аме�

риканська депозитарна розписка) або GDR (глобальна

депозитарна розписка), залежно від того, де саме вони

випускаються, як правило, вважаються "іноземними" і

тому при первинному розміщенні мають низьку ринко�

ву вартість. Багато депозитарних розписок, відомих як

взаємозамінні, можуть бути вільно обміняні на базисні

акції і фактично мають з ними однакову вартість. У та�

кому разі існуючу різницю між сприйняттям цінності та

реальною вартістю акцій можна отримати негайно. Про�

те набагато більш поширені інші депозитарні розписки,

які не можуть бути обміняні на акції. Якщо відповідна

депозитарна розписка продається дешевше, ніж вона

коштує, можна придбати її і чекати, поки вартість депо�

зитарної розписки зійдеться з вартістю базисної акції.

Однак є ризик, що базисні акції теж подешевшають,

який можна хеджувати коротким продажом відповідних

акцій.

У науковій літературі звичайному арбітражу проти�

ставляється статистичний [6], головною відмінністю яко�

го є значно більша ризикованість. Джерелом прибутку

є статистично значуща неоціненність одного або кількох

активів у порівнянні з очікуваною вартістю. Тобто

здійснюється пошук розходжень між співвідношення�

ми цін, що діють лише стосовно очікуваних цін або при

значній кількісті спостережень. Відповідні торгівельні

стратегії приносять прибуток при багаторазовому по�

вторенні в середньо� та довгостроковій перспективі.

Виникнення статистичного арбітражу пов'язують з

концепцією торгівлі парами акцій (перехресного арбіт�

ражу), розробленою фахівцями інвестиційного банку

Morgan Stanley в 1985 р. [7]. Відповідно до неї акції по�

парно об'єднуються на підставі фундаментальних або

ринкових ознак. Ціни акцій в парі більшу частину часу

мають рухатися в однаковому діапазоні. Коли спред між

цінами перевершує середньостатистичний, робиться

ставка на його подальше звуження: дешева акція ку�

пується, а більш дорога — продається. І навпаки, при

звуженні спреду нижче за середньостатистичній рівень,

дешевша акція продається, а дорожча купується.

Зустрічні позиції за парою акцій є хеджем від загаль�

них змін ринкової кон'юнктури (саме попит на хеджу�

вання став поштовхом для виникнення стратегії пере�

хресного арбітражу).

Сучасні стратегії вбачають відстеження не пари, а

портфелю зі ста і більше акцій або ф'ючерсів на оди�

ночні акції (за деякими з них відкриваються довгі по�

зиції, за іншими — короткі), що ретельно підібрані за

секторами і регіонами для усунення впливу чисельних

факторів ризику. Побудова портфелю автоматизована

і складається з двох етапів. На першому етапі (фаза ско�

рингу) кожній акції або ф'ючерсу присвоюється ранг,

який відображає бажаність відповідного активу; високі

бали вказують на можливість відкриття за відповідни�

ми фінансовими інструментами довгої позиції, низькі —

на акції або на ф'ючерси, які є претендентами для ко�

ротких продаж. Деталі формул скорингу значно різнять�

ся та зазвичай є комерційною таємницею, але, як пра�

вило, аналогічно парній торгівлі, вони включають прин�

цип короткострокового повернення до середнього. На�

приклад, акції, ціни яких останнім часом зростали, от�

римають низькі бали, а акції, які демонстрували гірші

ціни, — високі бали [8, pp. 2—5]. На другому етапі (фаза

"зниження ризику"), фондові інструменти поєднуються

в портфель в ретельно підібраних пропорціях, щоб усу�

нути або, принаймні, значно зменшити, вплив ринкових

рухів та факторів ризику. На цій фазі часто використо�

вуються комерційні моделі ризику (MSCI Barra, APT,

Northfield, Axioma тощо) [8, p. 280].

Загалом, до статистичного арбітражу в вузькому

сенсі (певна спеціалізація в індустрії хедж�фондів) на�

лежить будь�яка стратегія відстеження рухів цін вго�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

13

ру або вниз, що базується на бета�нейтральному

підході і використовує статистичні або економетричні

методи отримання сигналів для укладання угод. Сиг�

нали зазвичай генеруються завдяки використанню

принципу взаємного повернення до середнього, але

також можуть використовуватися ефекти виперед�

ження/відставання, корпоративної діяльності, корот�

кострокового імпульсу тощо (так званий, багатофак�

торний підхід до статистичного арбітражу). Через

велику кількість акцій, що відстежуються (від ста до

кількох тисяч, залежно від обсягів венчурного капі�

талу), високу плинність портфелю (періоди володін�

ня варіюють від кількох днів до кількох секунд) і до�

сить невеликий розмір ефектів, які намагаються за�

хопити, стратегія часто реалізується в автоматично�

му режимі, причому велику увагу приділяють знижен�

ню торгових витрат. Відносно новими трендами є ви�

користання штучних нейронних мереж (нелінійні ма�

тематичні моделі, побудовані за принципами органі�

зації та функціонування біолгічних нейронних мереж,

що дозволяють моделювати складні взаємозв'язки

між вхідними даними та рухами цін ринкових інстру�

ментів) та високочастотна торгівля (основний акцент

робиться на здатність комп'ютерів швидко виконува�

ти угоди). Складні нейронні мережі та статистичні

моделі, об'єднані з потужними комп'ютерами, здат�

ними обробляти величезні масиви даних і швидко ви�

конувати угоди, є тим ключем, який дозволяє сучас�

ним хедж�фондам, спеціалізованим на статистично�

му арбітражі, отримувати прибуток.

У широкому, науковому сенсі існує багато інших

типів статистичного арбітражу. Підвищення ефектив�

ності фінансових ринків згодом призводить до посту�

пового витиснення одних з них та зайняття їх місць інши�

ми. З використанням деривативів пов'язаний принаймні

один з відомих типів статистичного арбітражу — арбіт�

раж волатильності. Це стратегія торгівлі дельта�нейт�

ральним портфелем з опціонів і базисних активів, що

спирається на прогнозування майбутнього напрямку

змін неявної волатильності. Її мета — скористатися

відмінностями між неявною волатильністю опціонів і

прогнозованою майбутньою реалізованою волатильні�

стю базисного активу.

Опціон використовується як інструмент спекуляції

на волатильності базисного активу (замість звичайних

ставок на ціну, які здійснює традиційний спекулянт).

Купівля опціонів, як частини дельта�нейтрального пор�

тфеля, здійснюється в очікуванні збільшення волатиль�

ності; продаж опціонів — в очікуванні скорочення во�

латильності. Поки торгівля лишається дельта�нейтраль�

ною, купівля опціону — це парі, що майбутня реалізо�

вана волатильність базисного активу буде високою, в

той час як продаж опціону — парі, що майбутня реалі�

зована волатильність буде низькою. Через паритет пут�

колл не має значення, які опціоні торгуються: колл або

пут. Тому, наприклад, довге дельта�хеджування опціонів

колл забезпечує ту саму прибутковість, що й довге дель�

та�хеджування опціонів пут.

Для участі в арбітражі волатильності, трейдер по�

винен спочатку спрогнозувати майбутню реалізовану

волатильність базисного активу. Зазвичай це робиться

шляхом обчислення історичних денних доходностей

базисного активу за останній рік (у США — 252 біржо�

вих дні). Для налаштування прогнозу, якщо протягом

року спостерігалася незвична волатильність, або якщо

незвичайні події очікуються в найближчому майбутньо�

му (наприклад, придбання патентів, патентні суперечки,

клінічні випробування, невизначеність щодо доходів,

злиття або поглинання), оцінка майбутньої реалізова�

ної волатильності може бути певним чином відкориго�

вана.

Озброївшись прогнозом волатильності та однією з

теоретичних моделей опціонного ціноутворення, що

пов'язують ринкову ціну опціону з неявною волатильні�

стю, трейдер готовий до того, щоб розпочати арбітраж�

ну торгівлю. Він шукає опціони з неявною волатильні�

стю базисного активу, яка значно нижча, або значно

вища за прогнозну. У першому випадку, трейдер купує

опціон і хеджує його базисним активом, щоб побудува�

ти дельта�нейтральний портфель. У другому випадку,

— продає опціон, а потім хеджує свою позицію. Трей�

дер отримуватиме прибуток від торгівлі, якщо за пері�

од володіння волатильність базисного активу буде

ближчою до прогнозованого ним рівню, ніж до прогно�

зованого ринком (неявна волатильність). Прибуток ви�

тягується з торгівлі через безперервне повторне хед�

жування, необхідне для підтримання портфелю дельта�

нейтральним.

Арбітраж волатильності — не "справжній еконо�

мічний арбітраж", у тому сенсі, що можливості от�

римання прибутку без ризику тут не існує. Навіть ди�

версифікованій портфель, сформований на основі

арбітражу волатильності, лишається ризикованим,

оскільки зміни в неявної волатильності іноді коре�

люють між декількома цінними паперами і навіть між

ринками.

ВИСНОВКИ
1. Серед значних фінансових інновацій, які виник�

ли на тлі глобалізації ринку капіталу, та справжньої

революції, що розпочалася у сфері інформаційних

технологій у восьмидесяті — дев'яності роки мину�

лого сторіччя, слід відзначити дві тенденції: застосу�

вання арбітражу і деривативів. Їх раціональне вико�

ристання при розробці стратегії діяльності з цінними

паперами є необхідною передумовою набуття конку�

рентоспроможності за співвідношенням "ризик�до�

ход" сучасного банку, фінансової компанії, яка

здійснює професійну діяльність на ринку цінних па�

перів, емітента цінних паперів, валютного позичаль�

ника, реального та потенційного інвестора у цінні па�

пери, зокрема, керуючого активами, інвестиційного

фонду, недержавного пенсійного фонду, сімейного

офісу тощо.

2. До найважливіших стратегій арбітражу, які пе�

редбачають використання деривативів маємо віднес�

ти наявно�ф'ючерсний арбітраж на фондових індексах,

на паритеті опціонів пут�колл, між біржовими та поза�

біржовими деривативами, на синтезі короткостроко�

вих процентних інструментів за допомогою ф'ючерсів,

на термінах дії активів і пасивів, на конвертованих об�

лігаціях, на депозитарних розписках (деривативи про�

сторового виміру), статистичний з ф'ючерсами на оди�

ночні акції, волатильності. Деякі з них майже не пов'я�
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зані з ризиком, в інші закладений певний (і іноді нема�

лий) ризик, але в усіх випадках очікувані співвідношен�

ня "доход�ризик" для відповідних стратегій є значно

вищими, ніж в традиційній спекуляції, активному або

пасивному інвестуванні. "Платою" за це є залежність

відповідних стратегій від складних математичних мо�

делей та значної кількості обчислень (аналіз даних,

статистичні методи тощо), непрозорість укладання

угод через використання автоматизованих торгівель�

них систем, вибагливість до скорості роботи торгової

системи (на боці біржі і терміналу, щодо скорості пе�

редачі даних), обсягів вихідних даних, щоденних угод,

мінімально припустимої торгівельної активності, не�

обхідність суворого контролю над торгівельними вит�

ратами.

3. Зауважимо, що наведені стратегії передбачають

використання сучасних систем торгівлі деривативами,

які в Україні майже відсутні. Проте фінансові інжене�

ри великих компаній давно віддають перевагу більш

гнучкому позабіржовому ринку деривативів, що діє

виключно у глобальному просторі. Але більшість арб�

ітражерів віддають перевагу ринку біржовому. По мірі

зростання інтересу невеликих підприємств до фінан�

сової інженерії, останні теж все частіше звертаються

саме до біржового ринку деривативів. Останній в Ук�

раїні щойно зароджується та потерпає від загострен�

ня економічної кризи. Наш прогноз його подальшого

розвитку на коротко� і середньострокову перспективу

— негативний. У таких умовах потенційні клієнти стро�

кових бірж мають звернути увагу на світові центри

біржової торгівлі деривативами. Законодавчі бар'єри

для участі у торгівлі деривативами за кордоном вва�

жаємо незначними: з одного боку, держава висуває

жорсткі вимоги до резидентів, які прагнуть розмісти�

ти гроші за межами країни (йдеться про ліцензії НБУ

на валютні операції й на здійснення закордонних інве�

стицій), а з іншого — за мовчазною згодою усіх заці�

кавлених сторін, вони повсюдно не виконуються. Зок�

рема скільки�то ефективний бізнес зовнішньоеконом�

ічного спрямування вже давно не соромлячись вико�

ристовує офшори, а мешканці, які отримують доход в

інвалюті, працюючи в зовнішньоекономічних й інозем�

них компаніях, або ті, що мають заощадження і не до�

віряють їх фінансовій системі країни (зокрема, біль�

шість з тих, хто належить до, так званих, політичних

еліт), відкривають рахунки в іноземних банках та прид�

бають іноземні цінні папери.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні швидкоплинні зміни у все більш глобалі�

зованому світі потребують постійного вивчення і прак�

тичного застосування інноваційних шляхів стійкого

розвитку суспільства. Глибокі структурні зміни в еко�

номіці переважної більшості країн світу спричинили

появу нових підходів у діяльності суб'єктів соціально�

трудових відносин — роботодавців�підприємців і най�

маних працівників — із властивими їм мотиваціями та

економічними інтересами, змінами побудови парт�

нерських відносин у сфері соціально�трудової діяль�

ності та відповідного соціального устрою тієї чи іншої

держави.
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МЕТА І ЗАВДАННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Особливої актуальності набуває вивчення проблем,

пов'язаних з інвестуванням у соціально�трудовій сфері

в умовах глобалізації на різних рівнях управління. Ви�

значальними тут є інвестиції у розвиток ринку праці, де

перетинаються інтереси між працею і капіталом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Питаннями інвестування національної економіки

опікуються багато вітчизняних науковців, серед яких

А. Гальчинський, В. Геєць,П. Гайдуцький, М. Денисен�
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ко, В. Федоренко, Т. Семигіна. Проте проблеми інвес�

тування у соціально�трудову сфері в умовах глобалізації

економіки, окреслено недостатньо, що спонукало ав�

тора підготувати цю статтю.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

 Загалом розвиток економіки будь�якої країни світу

залежить від накопичення та впровадження новацій, які

прямо чи опосередковано впливають на ринок праці та

зайнятість населення. Як зазначає Всесвітня комісія по

соціальних аспектах глобалізації: "Головна мета поля�

гає в скороченні безробіття, за яку люди і суспільство

як у промислово розвинених, так і в країнах, що розви�

ваються платять величезну ціну. Але само по собі цього

недостатньо. Багато людей повністю зайняті виконан�

ням важких і шкідливих робіт — часто в жахливих умо�

вах праці, з низькою продуктивністю чи під примусом.

В той же час, робота повинна бути предметом вільного

вибору і гарантувати достатній дохід для задоволення

основних економічних і сімейних потреб. Має бути по�

вага до прав і представництва громадян, базовий рівень

стабільності повинен захищатися за допомогою тієї чи

іншої форми соціального захисту та мають забезпечу�

ватися адекватні умови праці. Всі разом, ці різні еле�

менти складають те, що стало називатися "гідна праця".

Це поняття охоплює не лише питання зайнятості, але й

широке коло цілей, котрі охоплюють більш широкі на�

міри жінок та чоловіків" [1].

Для України, як і для багатьох країн світу, важли�

вого значення набуває інвестування коштів у сферу

зайнятості економічно активного населення, які б най�

ближчій перспективі могли б давати певну віддачу. Це

сприятиме також забезпеченню стратегічної мети

нашої держави досягти рівня економічно розвиненої

країни з високим рівнем зайнятості населення та на�

дати йому відповідні соціальні гарантії. Лише з такою

стратегією можна розраховувати на європейський

вибір розвитку.

Утім, соціально�економічні перетворення, що

здійснювались упродовж останніх двох десятиліть в

Україні, та складна демографічна ситуація призвели до

поширення негативної тенденції зростання соціальних

ризиків у сфері зайнятості та безробіття. Це потребує

гарантій щодо захисту трудових прав та протидії запо�

бігання дискримінаційним проявам за ознакою віку на

вітчизняному ринку праці.

 Аналіз вітчизняної правової бази "Ліга Закон" за�

свідчує, що на початок 2015 року сфера зайнятості в

Україні регулюється більше ніж п'ятьма десятками чин�

них правових актів, частина з яких застарілі. За приклад

можна взяти Кодекс законів про працю, прийнятий ще

в 1971 році, в якому наявні несумісні з реаліями нині�

шнього життя суспільства норми, термінологічні неуз�

годженості та суперечності у врегулюванні питань зай�

нятості економічно активного населення України. Не

впорядковано ряд проблем і в Законі України "Про ко�

лективні договори (угоди)".

Як засвідчує досвід зарубіжних країн, реалізація

законодавства з соціально�трудових відносин відбу�

вається шляхом прийняття на середньо та довгостро�

ковий період відповідних програм та стратегій. Од�

нією з них у розвинених країнах Заходу є "Europe

2020" (далі — Стратегія). Зупинимося на ній деталь�

ніше.

Як відмічається у цій стратегії, одними із ключових

її цілей є розвиток економіки знань та інновацій та все�

охоплююче зростання економіки, яке сприяє забезпе�

ченню зайнятості населення і досягненню соціальної та

територіальної згоди. Результатом реалізації передба�

чуваних нею заходів є зростання рівня зайнятості насе�

лення віком 20—64 роки до 75 %, в тому числі частки

молоді з вищою освітою до 40 % [2].

Реалізація вказаних стратегічних завдань в кон�

тексті розвитку економіки знань потребуватиме інве�

стицій в розвиток науки та освіту населення. Згідно

з положеннями Стратегії 3 % ВВП Євросоюзу перед�

бачається інвестувати саме у наукові дослідження та

Рис. 1. Рівень безробіття в Україні в 2012—2014 роках у відсотках

Розраховано автором на базі даних Державної служби зайнятості за 2012—2014 роки.
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розробки. Водночас важливим є залучення не тільки

державних коштів, а й приватних інвестицій. Це дасть

можливість вирішити завдання щодо зростання кон�

курентоспроможності ЄС у науково�технічній сфері

порівняно з США та Японією, а також сприяти мо�

дернізації наявних і створенню нових робочих місць

у високотехнологічних галузях промисловості, а

отже, і забезпеченню зростання рівня зайнятості на�

селення.

Утім, сучасні вимоги ринку праці в контексті розвит�

ку економіки знань потребують інвестицій у людський

капітал упродовж усього трудового життя (long life

education). Ця необхідність зумовлюється як економіч�

ною доцільністю (зміна вектору економіки у сторону

наукоємної, з більшою доданою вартістю діяльності),

мінімізацією соціальних видатків на безробіття, так і

необхідністю подолання дискримінаційних стереотипів

у суспільстві щодо якості робочої сили економічно ак�

тивного населення. Інвестиції у професійну освіту упро�

довж трудового життя є суттєвою складовою механіз�

му оптимізації зайнятості населення Євросоюзу унаслі�

док швидкого переміщення кваліфікованої робочої

сили.

Як зауважують фахівці ПРО ООН у Доповіді про

людський розвиток 2014 року "Забезпечення стійко�

го прогресу людства: зменшення вразливості і фор�

мування життєвої стійкості" інвестиції у людський ка�

пітал потребує кожен віковий контингент працездат�

ного населення. На їх думку, однією із ключових ха�

рактеристик цих інвестицій є своєчасність: чим рані�

ше відбувається інвестування у людський капітал інди�

віда, тим кращі його перспективи у майбутньому.

Іншими словами, інвестиції попередніх вікових пері�

одів визначають якість людського капіталу у наступні

роки життя [3].

Відсутність інвестицій у людський капітал на будь�

якому життєвому відрізку людини викликає не тільки

економічні втрати від зростання рівня безробіття, а й

призводить до соціального виключення значної част�

ки різновікових контингентів (здебільше середнього і

старшого віку) економічно активного населення з еко�

номічного, соціального та громадянського життя та зу�

мовлює соціальну і політичну напруженість в сус�

пільстві.

Як зазначається у доповіді Всесвітньої комісії з со�

ціальних аспектів глобалізації "Справедлива глоба�

лізація: створення можливостей для всіх" "Поряд зі ство�

ренням робочих місць, важливо зміцнювати політику,

яка допомагає країнам краще долати соціальні втрати

від глобалізації. В більшості країн, що розвиваються,

системи та інститути соціального захисту слабкі і потер�

пають від нестачі ресурсів. Ці прояви нестабільності, що

асоціюються з глобалізацією, зумовлюють необхідність

приділяти першочергову увагу розширенню систем стра�

хування безробіття, підтримки доходів, пенсійного за�

безпечення та охорони здоров'я.

Це також актуально для промислово розвинутих

країн, де охоплення системами соціального захисту

зазвичай ширше, проте, далеко не всеохоплююче. І ті,

хто несе збитки через зміни у виробництві часто отри�

мують малі компенсації. Добротні системи соціально�

го захисту мають велике значення для того, щоб блага

глобалізації справедливо розподілялися в середині

країни.

Життєво важливо, щоб ці блага надавалися тим, хто

зайнятий в неформальній та сільській економіці, жінкам

і іншим маргіналізованим групам населення, оскільки це

є важливою складовою любої стратегії по скороченню

бідності. Необхідно просувати інноваційні підходи, зас�

новані на місцевих організаціях та ініціативах. Захисту

бідних працівників від конкурентного тиску можуть та�

кож допомогти комісії по вивченню причин низького

рівня оплати праці, які пропонують свої рішення. Всі ці

напрями політики можуть внести свій вклад у розвиток

елементів соціально�економічного захисту для всіх гро�

мадян" [1].

Більш змістовний підхід до вивчення ринку праці,

який швидко змінюється в умовах глобалізації еконо�

міки та суспільного життя населення, вимагає нових на�

укових підходів до перспектив розвитку ринку праці в

Україні, наближення його до умов євроінтеграційних

стандартів. Перш за все, звертаємо особливу увагу на

відповідність нормативно�правової бази ринку праці

України і Євросоюзу, на міграційний рух робочої сили,

активізацію соціально�трудових відносин, вплив глоба�

лізаційних процесів на демографічну кризу, шляхи адап�

тації ринку праці до вимог європейської організації

праці.

Логічними і послідовними є висвітлення питань ви�

користання новітніх методів підготовки кадрів іннова�

ційного типу, впливу інвестиційного менеджменту на ри�

нок праці, управління інвестиційними процесами та сис�

темою підготовки інвестиційних менеджерів європейсь�

кого зразка, впровадження засад соціального захисту

економічно активного населення завдяки соціальному

діалогу.

До основних напрямів розвитку системи регулюван�

ня ринку праці в умовах інтеграції національної еконо�

міки в європейську відносимо посилення мотивації праці

на ринку товарів та послуг, створення концепції форму�

вання попиту і пропозиції на ринку праці, забезпечення

раціональної територіально�галузевої структури зайня�

тості, розробку сучасної моделі управління національ�

ною економікою.

Заходи, спрямовані на вирішення проблем, пород�

жених соціально�трудовими відносинами на ринку праці,

запобігають кризовим явищам в економіці, забезпечу�

ють структурні перетворення в соціальній політиці, ство�

рюють передумови для довгострокової макроекономі�

чної стабілізації.

Одним із ключових напрямів вирішення проблем, що

виникають у ході соціально�трудових відносин між пра�

цівниками, роботодавцями та державою є соціальний

діалог. Він проявляється досить своєрідно і перш за все

— у спілкуванні та узгодженні інтересів працівників,

роботодавців і держави. Найпоширенішою формою та�

кого спілкування є консультації між роботодавцями та

профспілками (представниками трудових колективів у

разі їх відсутності) на рівні підприємств та організацій

або їх об'єднаннями за участі уряду, якщо полеміка

відбувається на національному рівні.

Іншим різновидом переговорів і взаємодії є обмін

інформацією, коли з локальних, одноразових питань

сторони звертаються одна до одної в письмовій чи
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усній формі. Застосовується в соціальному діалозі

ще одна дієва форма — колективні переговори.

Вони, як правило, стосуються укладення Генераль�

ної, галузевих, територіальних угод, визначення сум

мінімальної заробітної плати, прожиткового мініму�

му та строків їх запровадження, Єдиної тарифної

сітки оплати праці працівників бюджетної сфери та

інших.

На практиці можна привести безліч як позитивних,

так і негативних прикладів соціального діалогу. Для при�

кладу зупинимося на головних розбіжностях у підходах

до вже згадуваного, принципово важливого норматив�

но�правового документу, який вирішує переважну

більшість питань у сфері праці — Трудового кодексу,

прийнятого ще у 1971 році. Вже більше 10 років він, че�

каючи узгодження, блукає між урядом, профспілками

та роботодавцями.

Здавалося б усім зрозуміло, що в нових економі�

чних умовах має бути і новий інструментарій взаємодії

праці та капіталу. Адже, статистичні дані розвитку

економіки за минулий рік та за перший квартал 2015

року вказують на те, що реальні економічні реформи

в країні так і не відбулися, а соціальні — навіть по�

гіршилися. У січні — березні поточного року, порівня�

но з відповідним періодом 2014 року, індекс промис�

лової продукції становив 78,6%, по жодному її виду

позитивних показників не досягнуто. Ще в гіршому

стані будівництво, зовнішня торгівля товарами, транс�

порт. Зросли ціни і тарифи на основні товари і послу�

ги. Зміни в соціальній сфері призвели до зниження

доходів населення [4].

Штучно занижена оплата праці, зростають затрим�

ки з виплати зарплат, заборгованість з її виплати,

підприємства та організації переводяться на скороче�

ний робочий тиждень, допускаються масові звільнення

працівників, зростає податкове навантаження на трудові

доходи та пенсії, згортаються соціальні програми, що

загалом викликає у населення протестні настрої та на�

міри мігрувати до інших країн.

Профспілки відстоюють, як вони вважають, у Тру�

довому кодексі два принципові підходи. Перший, що

будуть збережені права працівників, які працюватимуть

на момент прийняття кодексу, як це передбачає стаття

22 Конституції України. І другий — новий кодекс не по�

винен використовуватися як інструмент зменшення ролі

профспілок у соціально�трудових відносинах.

Відношення до кодексу роботодавців влучно за�

значив віце�президент Конфедерації роботодавців Ук�

раїни Олексій Мірошниченко: " Йде наступ на права ро�

ботодавців. За оцінками експертів Міжнародної орга�

нізації праці нинішній варіант кодексу, який уже знахо�

диться у Верховній Раді, є занадто соціальним і "заблу�

кав" десь між соціалізмом та комунізмом, а не капітал�

ізмом. Він більше стоїть на захисті найманого працівни�

ка і нерідко навіть не мотивує роботодавця до створен�

ня нових робочих місць.

У нас прожитковий мінімум і мінімальна зарплата

тісно пов'язані між собою на законодавчому рівні.

Мінімальна зарплата в усьому світі використовується як

інструмент для вирішення питань зайнятості, а прожит�

ковий мінімум — як індикатор боротьби з бідністю. Тут

повинна бути чесна гра. Наш прожитковий мінімум слід

було переглянути вже давно. Він має бути реальним, хай

навіть і збільшеним до трьох тисяч гривень.

Але послуговуватися ним потрібно виключно для

боротьби з бідністю, а не прив'язуватися до мінімаль�

ної зарплати. Маючи за орієнтир такий соціальний

стандарт як прожитковий мінімум, зарплата все одно

буде підтягуватися. Це стане своєрідним стимулом

для роботодавців і працівників. А нині ми опинилися

у замкнутому колі. Держава прожитковий мінімум

штучно зменшує і свідомо не переглядає, бо він при�

в'язаний на законодавчому рівні до мінімальної зар�

плати" [5].

Здавалося, що нарешті й третя сторона соціально�

го діалогу — держава застосує властиві лише їй важелі

впливу і буде вдаватися до активних дій. Та як кажуть у

народі — не так сталося як гадалося. Розмір прожит�

кового мінімуму, в порушення законодавства, до розг�

ляду Верховною Радою України урядами, що швидкоп�

линно змінюються, роками не вноситься. Внести зміни

до соціального захисту населення, в тому числі і ті, що

пропонуються до Трудового кодексу (а це фактично

зміни до Конституції України) у них не вистачає ні пол�

ітичної сміливості, ні виважених наукових підходів до

перспектив розвитку трудової складової країни. А для

реалізації економічних і соціальних реформ, що мають

відбуватися в державі, на наш погляд, необхідна кон�

солідація зусиль усіх гілок влади, бізнесу і громадянсь�

кого суспільства.

ВИСНОВКИ
Отже, визначальними факторами, що стосуються

глобалізації для переважної більшості країн світу є їх

політика, інститути і дії, які спрямовуються на тих, хто

користується благами цивілізації. У країнах соціально

орієнтованої ринкової економіки, до якої намагається

відноситися й Україна, соціальна політика має бути спря�

мованою на демократичні цінності, повагу до прав лю�

дини, гендерний розвиток, соціальну справедливість і

принцип верховенства права. Мають бути чітко визна�

чені структури, в яких будуть представлені всі зацікав�

лені сторони соціального діалогу та які б мали повно�

важення приймати відповідні рішення, обов'язкові для

виконання.

Особлива роль відводиться державі та її соціаль�

ним інститутам в удосконаленні соціального захисту

різних верств населення, в розвитку їх можливостей

на ринку праці, посиленні економічної конкурентоздат�

ності. Політика та інституційні реформи потребують

спрямованості на інтеграцію неформальної економіки

в основне русло реальної економіки шляхом впровад�

ження стратегій підвищення продуктивності праці й

доходів населення, забезпечення правових основ, які

гарантують права власності й права в сфері праці, які

б гарантували створення, правові умови праці та роз�

виток підприємств.

 На рівні держави та регіонів повинні розроблятися

цільові комплексні довгострокові та середньострокові

програми соціально�економічного розвитку. Що сто�

сується вирішення окремих внутрішніх проблем, то вони

мають забезпечити реалізацію конституційного права на

працю, тобто зупинити зростання безробіття, ліквіду�

вати нелегальну зайнятість, створити реальні умови для
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надання першого робочого місця молоді, поновити кон�

ституційне право на своєчасне отримання винагороди

за працю, забезпечити права працюючих на достатній

рівень життя, провести індексацію грошових доходів

населення з метою законодавчого захисту трудових

доходів, пенсій, соціальних допомог та страхових вип�

лат, враховуючи нинішній рівень інфляції, довести до

логічного завершення загальнообов'язкове державне

соціальне страхування за його видами.

Гідна праця кожного громадянина країни має стати клю�

човою метою економічної політики, спрямованої на підви�

щення рівня зайнятості працездатного населення, посилен�

ня соціального захисту та ролі соціального діалогу.

Слід передати місцевим органам самоуправління

більш широкі повноваження і ресурси, використовую�

чи при цьому взаємозв'язок планів соціально�економі�

чного розвитку регіонів та держави. Використовувати

всі потенційні можливості регіональних організацій в

глобальне управління і забезпечення соціальних стра�

тегій в процесі економічної та політичної інтеграції.

У процес формування нової системи соціально�тру�

дових відносин необхідно включити елементи суспіль�

ного регулювання, а саме: формування та освоєння

всіма суб'єктами соціально�трудових відносин єдиної

системи понять, засвоєння однієї мови спілкування з

метою взаєморозуміння, ідентифікацію соціально�еко�

номічних відносин з точки зору інтересів сторін, фор�

мування системи показників, що відображають проце�

си взаємодії суб'єктів соціально�трудових відносин і

відповідно визначення джерел інформації, досліджен�

ня досягнень інших країн у цій сфері, узагальнення й

оцінка зарубіжного досвіду, можливості застосування

його в Україні.

За нинішньої соціально�економічної ситуації най�

більш прийнятним є перегляд відповідно до Конституції,

усіх встановлених за роки незалежності пільг і компен�

сацій, призначати їх лише тим, хто потребує соціальної

допомоги з боку держави.

Слід реформувати систему соціального захисту на�

селення шляхом надання адресної соціальної допомо�

ги, яка має спрямовуватися на поетапне визначення пріо�

ритетів соціальної політики держави, диференціацію

виплат соціальної допомоги для різних верств населен�

ня, конкретне адресне виокремлення категорій одержу�

вачів соціальної допомоги, доведення фінансових ре�

сурсів, що призначаються на соціальну допомогу, до

одержувачів у повному обсязі, визначення та розмежу�

вання повноважень різних рівнів бюджетної системи

щодо реалізації соціальних завдань та їх відповідне

фінансове забезпечення.

 Потрібен перехід української економіки до розвит�

ку на засадах інтенсивного зростання, яка б передба�

чала формування розвиненого ринку праці, де:

— левова частка бюджетних коштів буде спрямо�

вуватися на розвиток економіки;

— найбільша питома вага в 50—60% загальної

кількості економічно активного населення припадати�

ме на найманих працівників;

— зниження питомої ваги тіньового ринку праці до

5—10% від кількості економічно активного населення

шляхом впровадження індикативних зарплат або інди�

кативних відрахувань до Пенсійного фонду;

— утримання безробіття за методологією МОП на

рівні 3—5%;

— доведення офіційно декларованої заробітної

плати до рівня 35—40% ВВП;

— наближення мінімальної заробітної плати до 40%

від середнього заробітку та диференціація заробітної

плати між крайніми децилями на рівні 1:10;

— впровадження в практику соціального захисту не�

працездатного населення диверсифікації механізмів

пенсійного забезпечення;

— інвестування бюджетних (вважаємо народних)

коштів іде не на проїдання, а на підтримку розвитку еко�

номіки країни;

— є відповідність ринку освітніх послуг ринку праці.

Матеріали цієї статті, висновки та пропозиції слу�

гуватимуть певним дороговказом у вироблені та

здійснені політики соціального захисту населення Ук�

раїни шляхом інвестування в економіку для забезпе�

чення повноцінного ринку праці, формування нової

ринкової економіки, опанування сучасної філософії

трансформації ринку праці, розробки сучасного інстру�

ментарію його регулювання, розвитку "здорових" со�

ціально�трудових відносин між сторонами соціально�

го партнерства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інтеграційні та глобалізаційні процеси, що спосте�

рігаються у сучасному світовому господарстві визначають

виключне значення інвестицій для становлення та розвитку

вітчизняної економіки. Ефективне здійснення інвестиційної

діяльності на сучасному етапі є основою для розвитку еко�

номіки України, забезпечення можливості її інтеграції в

європейський соціально�економічний простір, підвищення

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Для

підвищення інвестиційної активності вітчизняних

підприємств на державному рівні мають виконуватися важ�

ливі умови: формування та реалізація виваженої інвестиц�

ійної політики, забезпечення сприятливого ділового кліма�

ту в країні, розвиток інвестиційного та інфраструктурного

забезпечення інвестиційних процесів тощо. На рівні регіонів

та окремих галузей економіки ефективному здійсненню

інвестиційної діяльності має сприяти розробка та реаліза�

ція регіональних і галузевих програм інвестиційного розвит�

ку.

Інвестиційна сфера не спроможна ефективно роз�

виватися за рахунок саморегулюючих механізмів. Не�

обхідне впровадження відповідних адекватних важелів
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державного впливу, спрямованих на покращення інве�

стиційного клімату і підвищення ефективності інвесту�

вання.

У статті проаналізовано роль інвестицій у подальшому

розвитку економіки України, визначено негативні тенденції

щодо залучення прямих іноземних інвестицій в економіку

України, вивчено основні заходи, що здійснюються держав�

ною владою з метою сприяння залученню інвестицій у еко�

номіку України

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематикою створення привабливого інвести�

ційного середовища для залучення іноземних інвестицій,

реалізацієї інвестиційного потенціалу займаються такі вчені:

Задніпрянна Т.С., Євтушенко Г.І., Лівківський Т.А., Карлін

M.I. та інші.

У статті використано матеріали досліджень здійснених

Національним інститутом стратегічних досліджень при Пре�

зидентові України, іншими українськими науковцями. Од�

нак ще багато значущих аспектів цієї проблеми залишають�

ся поза увагою науковців.
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МЕТОЮ СТАТТІ
Метою статті є вивчення основних факторів, що ви�

значають позитивну динаміку іноземних інвестицій, аналіз

несприятливих для української економіки тенденцій щодо

залучення прямих іноземних інвестицій, а також вивчення

чинників негативного впливу на приплив іноземного капіта�

лу в економіку України, дослідження принципів управління

інвестиційною діяльністю, розгляд питання законодавчого

забезпечення інвестиційної політики в Україні, пошук за�

ходів, реалізація яких сприятиме зростанню обсягів інозем�

них інвестицій.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ефективне реформування економіки нашої країни, її

структурне перетворення з забезпеченням якісного розвит�

ку, оновлення ринкової та соціальної інфраструктури не�

можливі без відповідних капіталовкладень, тобто без належ�

ного інвестування. Виключно на базі інвестування відбува�

ються складні відтворювальні процеси. Чим воно активні�

ше, тим швидші темпи відтворення і ефективних ринкових

перетворень [7].

Обсяг залучення інвестицій є однією з основних харак�

теристик економічної діяльності як окремих господарюю�

чих суб'єктів, так і держави в цілому, з урахуванням того,

що інвестиційний клімат визначається політичною та еконо�

мічною ситуацією в країні. Для України, крім зазначеного,

особливості трансформаційного періоду вимагають ство�

рення нормативно�правових і організаційно�інституційних

засад залучення інвестицій [5].

Отже, економічні перетворення в Україні повинні бути

спрямованими на вирішення найважливішого завдання —

радикальних змін у системі управління економікою як на

макрорівні, так і на мікрорівні.

Регулювання інвестиційної діяльності є складовою ча�

стиною державного регулювання економіки, одним із най�

важливіших інструментів державної підтримки інвестицій�

ної діяльності та інструментом реалізації інвестиційної пол�

ітики держави. Метою державного регулювання інвестиц�

ійних процесів є забезпечення реалізації соціальних, еко�

номічних, науково�технічних програм розвитку суспільства

та державний захист і підтримка інвестицій. Сьогодні дер�

жаві ще не вдалося сформувати ефективний організацій�

но�економічний механізм інвестиційного регулювання, ос�

кільки діючий неповною мірою відповідає сучасним вимо�

гам.

Правова база діяльності іноземних інвесторів в Україні

є доволі недосконалою, громіздкою та нестабільною. Сьо�

годні законодавчо�правова база щодо регулювання інвес�

тицій нараховує більше ніж 100 різних нормативних доку�

ментів (законів, указів, постанов, декретів, інструкцій тощо),

окремі положення яких є неоднозначними і суперечливи�

ми, а зміни і доповнення до цієї бази нерідко погіршують

умови діяльності іноземних інвесторів. Незважаючи на знач�

ну кількість нормативних актів, недосконалість законодав�

ства сьогодні є однією з основних причин, які гальмують роз�

виток інвестиційної діяльності [8].

Відповідно до Закону України "Про інвестиційну

діяльність" державне регулювання інвестиційної діяльності

здійснюється у таких формах: пряме управління державни�

ми інвестиціями; регулювання умов здійснення інвестицій�

ної діяльності, що включає організаційно�правові, еко�

номічні, грошово�кредитні методи; контроль за законністю

здійснення інвестицій усіма учасниками інвестиційної діяль�

ності.

Державне пряме регулювання інвестиційних процесів

включає: прогнозування і планування обсягу державних інве�

стицій; визначення умов та виконання конкретних дій щодо

державного інвестування; розміщення державних замов�

лень та контроль за їх виконанням [3].

До факторів, що визначають позитивну динаміку інозем�

них інвестицій належать:

— внутрішня політична стабільність;

— характер та високі темпи здійснення ринкових ре�

форм;

— стабільність економічного законодавства;

— гарантії недоторканості приватної власності та закор�

донних вкладень;

— сприятливі зовнішньоекономічні умови.

Отже, лише за умови реалізації зазначених факторів

можливе ефективне запровадження у національну економ�

іку прямих іноземних інвестицій як у сільське господарство,

так і у будь�яку іншу сферу діяльності.

У сучасних умовах функціонування національної еко�

номіки існує потреба в іноземних інвестиціях, що визначаєть�

ся:

— надзвичайно низькою інвестиційною активністю влас�

них товаровиробників та громадян (в умовах тривалої еко�

номічної кризи, стагнації виробництва, шаленої інфляції

процес внутрішнього капіталовкладення останнім часом

практично зупинився);

— гострою необхідністю технічної та технологічної мо�

дернізації виробництва, всієї ринкової та соціальної інфра�

структури шляхом імпорту сучасних технологій, машин та

устаткування;

— потребою впровадження в усі сфери господарюван�

ня нових методів управління та маркетингу [4].

Отже, одним з пріоритетних напрямів розвитку націо�

нальної економіки є формування сприятливого інвестицій�

ного клімату та всебічної підтримки даної сфери з боку дер�

жави.

У той же час спостерігається тривожна тенденція

щодо зниження обсягів надходження прямих іноземних

інвестицій до України, при цьому динаміка скорочення

інвестицій з країн Європейського Союзу випереджає за�

гальні темпи. Безумовно, однією з основних причин та�

кого становища є вплив фінансової кризи в країнах ЄС,

пов'язані з цим запровадження антикризових заходів та

модернізація фінансової системи. Відтак, виникають до�

даткові ризики зменшення обсягів прямих іноземних

інвестицій в Україну, які необхідно враховувати при

здійсненні інвестиційної, бюджетної та валютно�курсо�

вої політики.

Статистичні дані стосовно прямих іноземних інвестицій

в Україну з країн�членів Європейського Союзу свідчать про

наявність достатньо негативних для української економіки

тенденцій, зокрема:

1) зменшення щорічного обсягу чистого надходження

прямих іноземних інвестицій;

2) чисті дезінвестиції стосовно одного з ключових інве�

сторів (Німеччина);

3) зростання частки інвестицій з офшорних (та квазі�

офшорних) юрисдикцій Європейського Союзу.

Поступове зменшення нетто�інвестицій з цього ре�

гіону спостерігається з 2007 року. За цей період обсяг

прямих іноземних інвестицій вже зменшився на 60

відсотків (з 7 936 млн дол. на рік у 2007 році до 4 128 млн

дол. — у 2014 році). (Зменшувальна тенденція перерива�

лася лише у 2011 році, але й тоді нетто�інвестиції склали

лише 75 % від рівня 2007 року).

Певною мірою така динаміка пояснюється такими за�

гальними факторами негативного впливу на приплив інозем�

ного капіталу в економіку України, як:

— слабкий захист прав власності (особливо, зростання

випадків рейдерського захоплення власності іноземних інве�

сторів та сумнівна обгрунтованість судових рішень стосов�

но справ інвесторів та кредиторів),

— продовження практики бюрократичної тяганини при

оформленні дозволів та ліцензій;
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— низька організаційна ефективність податкової си�

стеми (затримки з поверненням ПДВ експортерам, аг�

ресивна практика перевірок з боку податкових органів

тощо.

Отже, динаміка європейських інвестицій знаходиться під

впливом як загальних негативних факторів, так і під впли�

вом специфічних "європейських" чинників.

Проведемо аналіз основних заходів, що здійснюються

державною владою з метою сприяння залученню інвестицій

у економіку України. Державне управління інвестиційною

діяльністю можна визначити як підзаконну, юридично�влад�

ну виконавчу та розпорядчу діяльність відповідних органів

виконавчої влади по здійсненню покладених на них функцій

управління, необхідних у процесі управління економічним

розвитком країни.

До принципів управління інвестиційною діяльністю мож�

на віднести об'єктивні закономірності правильної організації

та здійснення державою функцій управління, спрямованих

на забезпечення ефективного залучення та використання

інвестицій.

За змістом принципи державного управління інвестиц�

ійною діяльністю можна розділити на соціально�політичні,

організаційні та спеціальні.

Державне управління інвестиційною діяльністю по�

винно базуватися на таких спеціальних принципах, які є

основоположними у визначеній сфері: принцип взаєм�

ної відповідальності інвесторів і держави; принцип дот�

римання основних прав і свобод інвесторів; принцип

юридичної відповідальності інвесторів за порушення

вимог законодавства України або міжнародних дого�

ворів; принцип послідовної децентралізації інвестицій�

ного процесу та розширення змішаного фінансування

інвестиційних проектів; принцип залучення іноземних

інвестицій переважно для реалізації державних пріори�

тетних програм (проектів), спрямованих на здійснення

структурної перебудови економіки та надання переваги

завершенню раніше розпочатих будов, технічному пере�

оснащенню та реконструкції діючих підприємств; прин�

цип вдосконалення законодавства про інвестиційну

діяльність [6].

Державне регулювання інвестиційної діяльності вклю�

чає управління державними інвестиціями, а також регулю�

вання умов інвестиційної діяльності та контроль за її

здійсненням усіма інвесторами й учасниками інвестиційної

діяльності.

Для сприяння іноземним інвесторам у питаннях взає�

модії з органами виконавчої влади та органами місцевого

самоврядування утворено Державне агентство з інвестицій

та управління національними проектами України.

Слід зазначити, що особливої уваги заслуговує питання

законодавчого забезпечення інвестиційної політики в Ук�

раїні.

З метою сприяння залученню й ефективному викорис�

танню вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечен�

ня розвитку економіки України, прискорення її інтеграції

в європейську і світову економічні системи, забезпечення

права приватної власності та права на підприємницьку

діяльність утворено Раду вітчизняних та іноземних інвес�

торів при Президентові України, яку очолив Президент

України.

З 1 січня 2012 року набрав чинності Закон України №

2623 "Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів

за принципом "єдиного вікна". Цей Закон визначає правові

та організаційні засади відносин, пов'язаних з підготовкою

та реалізацією інвестиційних проектів за принципом "єди�

ного вікна" [1].

Закон України "Про внесення змін до Закону Украї�

ни "Про інвестиційну діяльність" прийнято 22.12.2011

Верховною Радою України за №4218�IV та підписано

Президентом України. Зазначеним законом вносяться

зміни до Закону України "Про інвестиційну діяльність"

щодо визначення терміну "інвестиційний проект" та

змісту складових інвестиційного проекту, напрямів,

шляхів та заходів державної підтримки і стимулювання

інвестиційної діяльності, а також запровадження дер�

жавної реєстрації інвестиційних проектів, які потребу�

ють державної підтримки та проведення оцінки їх еко�

номічної ефективності [2].

Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову Кабі�

нету Міністрів України від 02.02.2011 № 389 "Про затверд�

ження програми розвитку інвестиційної та інноваційної

діяльності в Україні" [4].

Метою зазначеної Програми є перехід на інноваційну

модель розвитку економіки, модернізація виробництва,

підвищення конкурентоспроможності вітчизняної про�

дукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, запобіган�

ня впливу міжнародної фінансової кризи на розвиток еко�

номіки.

Пріоритетами розвитку базових галузей економіки, в

яких реалізуються інвестиційні та інноваційні проекти відпо�

відно до Програми розвитку інвестиційної та інноваційної

діяльності, є:

— забезпечення розвитку енергетичної інфраструк�

тури, зокрема газотранспортної системи, атомного та ра�

кетно�космічного машинобудування, авіа і суднобудуван�

ня;

— видобування нафти, газу та вугілля;

— виробництво, перероблення та зберігання сіль�

ськогосподарської продукції;

— будівництво і реконструкція автомобільних доріг за�

гальнодержавного значення (в межах міжнародних транс�

портних коридорів), міжнародних аеропортів та вокзалів,

морських портів, інших об'єктів інфраструктури;

— реконструкція систем тепло� і водопостачання та во�

довідведення;

— будівництво житла;

— виробництво альтернативних джерел енергії,

сільськогосподарської техніки, обладнання та комплек�

тувальних виробів для неї, вантажно�підіймальної та до�

рожньої техніки, нафтогазопромислового, гірничошахт�

ного і гірничорудного обладнання та бурового інструмен�

ту.

На перспективу також заплановані заходи Уряду та Пре�

зидента України відповідно до програмних документів.

Так, питання сприяння інвестиціям знайшли своє відоб�

раження у Програмі економічних реформ на 2010—2014

роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна еконо�

міка, ефективна держава". Зокрема, в рамках програми

реформ здійснюватимуться конкретні заходи з покращен�

ня бізнес�клімату, а саме: удосконалення дозвільної сис�

теми, ліцензування, адміністративних послуг, започатку�

вання та ліквідації бізнесу, державного нагляду та контро�

лю, технічного регулювання, формування митних проце�

дур [4].

У формуванні стратегії інвестиційної діяльності на рівні

державного управління важливу роль відіграє ефективне

законодавче забезпечення, науково обгрунтоване визначен�

ня пріоритетних напрямів інвестування, їх відповідність дер�

жавним інтересам, програмним цілям національного відрод�

ження України, швидкого подолання економічної кризи і

досягнення стабілізації та зростання народного господар�

ства.

ВИСНОВКИ
Для зростання обсягів іноземних інвестицій доцільною

може бути реалізація наступних заходів:

— створення спеціального дорадчого органу (в рамках

спільних комітетів, які будуть створені у відповідності до
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умов угоди між Україною та ЄС щодо асоціації та ЗВТ), який

відповідатиме за координацію та розвиток інвестиційного

співробітництва між Україною та ЄС;

— створення в Україні інституції, яка б опікувалася до�

судовим (чи позасудовим) захистом інтересів іноземних інве�

сторів з урахуванням міжнародних стандартів та ділової ети�

ки;

— спрощення процедур з регламентації взаємовідно�

син держави і підприємців у сфері залучення іноземних інве�

стицій;

— впровадження надійної законодавчої системи стра�

хування та перестрахування інвестиційних ризиків, заснуван�

ня за участі держави страхової компанії і забезпечення її

виходу на міжнародні страхові ринки;

— надання іноземному інвесторові права оренди на

земельну ділянку під розміщення підприємства з іноземним

капіталом на вигідний для нього термін;

— створення нормативно�правової бази з питань вре�

гулювання відносин щодо залучення іноземних інвестицій

для розробки родовищ корисних копалин;

— забезпечення реалізації спеціальних режимів інвес�

тиційної діяльності у вільних економічних зонах та територ�

іях;

— залучення в інвестиційну сферу заощаджень інозем�

них громадян з використанням гарантійних механізмів їх

повернення;

— створення системи гарантій стабільності для забез�

печення довготермінового фінансування інвестиційних про�

ектів.

Основними пріоритетними напрямами розвитку іно�

земного інвестування мають стати: стабілізація політич�

ної ситуації в Україні, формування стабільного законо�

давчого середовища для підприємництва; розвиток внут�

рішнього інформаційного забезпечення іноземних інвес�

торів з боку держави, розвиток інформаційного забезпе�

чення інвесторів за кордоном стосовно розміщення ук�

раїнських інвестиційних проектів і програм; створення

інфраструктури для організаційної та правової підтрим�

ки інвестиційної діяльності; здійснення рекламної ком�

панії, випуск спеціалізованих інформаційних бюлетенів.

У зв'язку з цим доцільно створити організації, що будуть

розробляти та проводити експертизи проектів підпри�

ємств; страхові компанії, що здійснюватимуть страхуван�

ня комерційних і некомерційних ризиків при реалізації

виробничих проектів; інформаційно�консалтингові фірми,

інвестиційні фонди.

Держава має впливати на подальшу активізацію інвес�

тиційних процесів, створюючи пільги та знімаючи обмежен�

ня щодо діяльності іноземних інвесторів, вдосконалюючи

нормативно�правову базу, забезпечуючи належні умови для

підприємств з іноземними інвестиціями, сприяючи процесу

приватизації, дотримуючи курсу євроінтеграції, ефективно

вивчаючи та впроваджуючи передовий досвід у сфері інвес�

тування, налагоджуючи сприятливе середовище для прибут�

кового функціонування капіталів у державі, причому одна�

ковою мірою як для вітчизняних, так і іноземних інвесторів

[8].

Інвестиційна політика повинна сприяти вирішенню та�

ких питань: інвестиційне забезпечення структурної перебу�

дови економіки; збільшення обсягу інвестиційних ресурсів

за рахунок всіх джерел та їх ефективне використання; виз�

начення пріоритетних напрямів та забезпечення ефективно�

го використання капіталовкладень. Для покращення інвес�

тиційного клімату в Україні необхідно зробити все можли�

ве, щоб зарубіжні інвестори не боялися вкладати кошти в

економіку нашої країни, зокрема, чітко визначити пріори�

тети розвитку на довготерміновий період, забезпечити сис�

тему узгодженості і стабільність законодавчої бази, особ�

ливо з формування і функціонування спеціальних економі�

чних зон, територій пріоритетного розвитку; зменшити по�

датковий тиск на підприємства, які вкладають ресурси в інве�

стиційний розвиток; створити однакові умови конкурентної

боротьби; спрямовувати інвестиції у пріоритетні, з погляду

ефективності, проекти; надати урядові гарантії інвесторам і

закріпити їх на законодавчому рівні; забезпечити мініміза�

цію інвестиційних ризиків.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасній ринковій системі динамічний розвиток

економічних процесів потребує їх детального аналізу,

прогнозування та планування. Однією з ключових умов

розвитку економіки є активізація інвестиційного проце�

су. Саме якісний аналіз динаміки фінансового потенці�

алу інвестиційної діяльності, у певному часовому про�

міжку, дає змогу своєчасно вносити корективи в інвес�

тиційну політику держави та її регіонів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Фундаментальними та прикладними теоретичними

проблемами залучення інвестицій присвячені провідним

зарубіжним вченим, таким, як Р. Холт, С. Барнес, Б. Ро�

бет, Х. Хельберт, Ф. Котлер. Серед вітчизняних нау�

ковців, які займалися вивченням даної проблемати�

ки можна відмітити А.А. Пересаду, П.І. Гайдуцького,

І.А. Бланк. Питанням формування інвестиційного іміджу

УДК 330.322 (477)
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У статті проаналізовано можливості залучення в країну іноземних інвестицій, що залежить від
багатьох факторів, зокрема: правил гри які пропонуються інвесторам, економічних ризиків, пол�
ітичної та соціальної стабільності. Автором окреслено підходи щодо визначення інвестиційної
привабливості України в розрізі її областей. Значна увага при досліджені інвестиційної приваб�
ливості країни чи регіону приділяється інвестиційному клімату. Важливим моментом у процесі
прийняття інвестиційного рішення є територіальний аспект, придатність прямих іноземних інве�
стицій відповідній країні чи області. Запропоновано оцінку рівня інвестиційного клімату з позиції
розвитку суспільства в області. Відмічено, що інвестиційні ризики оцінюються з позиції вірогід�
ності втрат інвестицій та доходів, розглянуто інвестиційні ризики та їх складові, а також пред�
ставлена динаміка середньозваженого значення інвестиційного ризику областей України.

The article analyzes the possibilities of implication of foreign investment, which depends on many
factors, including: the rules of the game offered to investors, economic risks, political and social
stability. The author outlines approaches to determine the investment attractiveness of Ukraine in the
context of its regions. Much attention in the researched of investment attractiveness of the country or
region is given to the investment climate. An important factor in the investment decision process is the
territorial aspect suitability of foreign direct investment in the country or region. It is offered the
estimation of the investment climate from the point of the social development in the region. It is noted
that the investment risks are avaluated from the point of the probability of losses of the investment
income and are considered to be the investment risks and their components, and the dynamic of the
average value of the investment risk regions of Ukraine are represented.
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та інвестиційної привабливості економіки України роз�

слідував у свої працях О.В.Гаврилюк, рейтингову оцін�

ку економіки України за рівнем інвестиційної приваб�

ливості висвітлювала у своїх працях Н.А. Марченко [1,

с. 99; 2, с. 94—100].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розроблення методики скла�

дання комплексного рейтингу інвестиційної привабли�

вості областей України та виявлення основних шляхів

формування сприятливого інвестиційного клімату націо�

нальної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оцінка інвестиційного клімату України та його вплив

на динаміку потоків міжнародних інвестицій є актуаль�

ною з огляду на трансформаційний характер економі�

ки, різновекторність і непостійність стратегій розвитку

[6, с. 502].
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25

Україна має 25 досить самостійних областей, які

характеризуються різними економічними, соціальними

та політичними відмінностями. Враховуючи зарубіжний

та вітчизняний досвід, нами розроблена методика скла�

дання комплексного рейтингу інвестиційної привабли�

вості областей України.

Згідно з цією методикою для оцінки інвестиційного

клімату області розглядаються два ключові параметри:

— інвестиційний потенціал — це сукупність наявних

в області факторів виробництва та сфер вкладання ка�

піталу;

— інвестиційний ризик — сукупність змінних фак�

торів ризику інвестування.

Щодо інвестиційного потенціалу, то це кількісна ха�

рактеристика, яка враховує основні макроекономічні ха�

рактеристики, насиченість території факторами виробниц�

тва (природними ресурсами, робочою силою, основними

фондами, інфраструктурою та ін.), споживчий попит на�

селення та інші основні показники. Розрахунок показни�

ка базується на абсолютних статистичних показниках.

Сукупний потенціал області включає такі інтегровані

його види:

— ресурсно�сировинний — розрахований на основі

середньозваженої забезпеченості території області ба�

лансовими запасами основних видів природних ре�

сурсів;

— виробничий — сукупний результат господарсь�

кої діяльності населення в області;

— споживчий — сукупна купівельна спроможність

населення області;

— інфраструктурний, де в основу розрахунків по�

кладена оцінка економіко�географічного положення

області та інфраструктурної насиченості його тери�

торії;

— інноваційний — враховується комплекс науко�

во�технічної діяльності в області;

— трудовий, для розрахунку якого використовують�

ся дані про чисельність економічно активного населен�

ня та його освітній рівень;

— інституціональний — ступінь розвитку провідних

інститутів ринкової економіки в області;

— фінансовий, що виражається через загальну суму

податкових та інших грошових надходжень до бюдже�

ту з території досліджуваної області.

Області 
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ре
су
рс
ни
й 

Івано-Франківська 1 1 1 1 1 3 1 3 

Львівська 2 2 2 3 2 1 2 2

Київська 3 4 3 9 3 2 4 4

Кіровоградська 4 3 4 11 4 4 3 5 

Донецька 5 5 6 8 5 6 5 6

Дніпропетровська 6 7 5 10 6 5 6 1

Тернопільська 8 6 8 2 8 9 7 8

Черкаська 7 8 7 5 7 8 8 7

Полтавська 9 10 10 4 10 11 9 10

Вінницька 10 9 9 6 9 7 10 9

Запорізька 11 11 11 7 11 10 11 11

Миколаївська  12 12 13 13 12 12 12 13

Хмельницька 13 13 12 12 13 13 13 12

Харківська 14 15 14 14 15 14 14 14

Херсонська 15 16 16 15 16 15 15 15

Волинська 17 17 15 17 14 16 16 16

Одеська 16 14 17 16 18 17 17 17

АР Крим 19 18 18 19 17 18 18 18

Рівненська 18 19 20 18 19 19 19 19

Чернівецька 21 20 19 20 21 20 20 20

Житомирська 20 22 21 22 20 21 21 21

Луганська 23 21 22 21 22 22 22 22

Закарпатська 22 23 24 23 24 23 23 23

Чернігівська 25 24 23 25 23 24 24 24

Сумська 24 25 25 24 25 25 25 25

Таблиця 1. Рейтинг складових інвестиційного потенціалу областей України, 2013 р.
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Інвестиційний ризик оцінює ймовірність втрати інве�

стицій та доходу від них. Ризик — характеристика ймо�

вірнісна, якісна. Можна виділити такі види ризику: по�

літичний, який залежить від стійкості обласної влади та

політичної поляризації населення; економічний, що по�

в'язаний з динамікою економічних процесів в області;

соціальний, що характеризує рівень соціальної напру�

ги; кримінальний, який залежить від рівня злочинів з ура�

хуванням їх важкості; екологічний, розрахований як

інтегральний рівень забруднення навколишнього сере�

довища; фінансовий, який відображає напругу облас�

ного бюджету й сукупні фінансові результати діяльності

підприємств; законодавчий — сукупність правових

норм, що регулюють економічні відносини на території,

місцеві податки, привілеї, обмеження та ін.

Для складання рейтингу нами запропонована мето�

дика, заснована на статистичному та експертному підхо�

дах. На першому етапі з усіх статистичних показників,

що відносяться до того чи іншого виду ризику та потенц�

іалу, за допомогою кореляційного аналізу виділяються

найбільш індикативні показники. Після цього методом

факторного аналізу визначається вклад кожного інди�

кативного показника в величину відповідного потенціа�

лу чи ризику. На останньому етапі роботи за допомо�

гою методу кластерного аналізу досліджуваних облас�

тей держави ранжовані за потенціалом та ризиком і

віднесені до різних типів законодавчого клімату, об'єд�

нані в групи за характером інвестиційного клімату.

Оцінка ваги вкладу кожного виду потенціалу та ри�

зику в сукупний потенціал та сукупний ризик також фор�

мується експертним шляхом. Інтегральний рейтинг кож�

ної області згідно з інвестиційним потенціалом розра�

ховується як середньозважене значення питомої ваги

кожної області, що досліджується за показникамим, які

відносяться до кожного з перерахованих вище видів

(складових) потенціалу. Значення рейтингу "1" отримує

область, яка має найбільший потенціал. Інтегральний

рейтинг кожної області за рівнем інвестиційного ризи�

ку розраховується на основі середньозважених відхи�

лень значень вибраних показників ризику кожної об�

ласті від середньодержавного. Значення рейтингу "1"

за ризиком отримає область, яка має найменший ризик.

За умови, коли фактичне значення статитстичних показ�

ників у декількох областях однакове, всій групі присво�

юється середньогрупове значення рейтингу.

Для оцінки інвестицій ного клімату в досліджуваних

областях ми використали описані вище методичні підхо�

ди.

У процесі дослідження нами використовувалися

рейтингові оцінки агентств країни з 2000 по 2013 роки,

Залежність зміни 
інвестиційного 

потенціалу областей 

Рівняння  
кореляційної 
залежності 

 
Тіснота зв’язку, 

R 
Івано-Франківська У= -331,421 +4,710 X 0,827 

Львівська У= -108,596 + 0, 894 X 0,776

Київська У= -219,557+3,442Х 0,552

Кіровоградська У= -223,1 +3,175Х 0,503

Донецька У= -11,488+ 0,655Х 0,420

Дніпропетровська У= -11,451 + 0,510Х 0,386

Тернопільська У= -11,692+0,496 X 0,407

Черкаська У= -10,974 +0,495Х 0,384

Полтавська У= -10,210+ 0,381 X 0,368

Вінницька У= -10,0+0,426 X 0,322

Запорізька У= -9,194+0,416 X 0,309

Миколаївська У= -14,210+0,181 X 0,289 

Хмельницька У= -45,210 +1,381 X 0,264

Харківська У= -15,210 +1,381 X 0,259

Херсонська У= -11,210 +0,881 X 0,251

Волинська У= -10,220 +0,981 X 0,244 

Одеська У= -12,0 +1,981 X 0,236

АР Крим У= -15,210 +1,381 X 0,235

Рівненська У= -11,10 +0,381 X 0,221

Чернівецька У= -10,220 +0,981 X 0,215

Житомирська У= -10,210+ 0,381 X 0,197

Луганська У= -10,0+0,426 X 0,186

Закарпатська У= -9,194+0,416 X 0,166

Чернігівська У= -14,210+0,181 X 0,152

Сумська У= -9,194+0,416 X 0,134

Таблиця 2. Кореляційна залежність змін інвестиційного потенціалу досліджуваних
областей України
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при цьому були розраховані рейтингові ранги дослід�

жуваних областей. У таблиці 1 представлено та зміни

інвестиційного потенціалу досліджуваних областей.

Аналіз показав, що серед досліджуваних областей

склався рейтинг, який практично не змінився за цей пе�

ріод, і мав незначні рейтингові відхилення.

Для більш детальної характеристики інвестиційно�

го клімату в Україні розглянемо складові інвестиційно�

го потенціалу в динаміці за областями (табл. 1). У ній

представлені зміни рейтингів, що складають інвести�

ційний потенціал за досліджуваними областями. З таб�

лиці видно, що перші три місця зайняли Івано�Франкі�

вська, Львівська та Київська області.

Базуючись на висуненій нами гіпотезі про взаємо�

вплив інвестиційних потенціалів у рамках областей

України, ми провели дослідження кореляційної залеж�

ності змін інвестиційного потенціалу в досліджуваних

областях (табл. 2). Аналіз виявив одну групу областей,

у яких прослідковується пряма залежність між змінами

інвестиційного потенціалу. Міцність зв'язків прослідко�

вується як значима, так і не значима.

Найпривабливішими виявились такі досліджувані

області України: Івано�Франківська (R = 0,827), Львівська

(R = 0,776), Київська (R = 0,552), Кіровоградська (R =

0,503), Донецька (R = 0,420), Дніпропетровська (R =

0,386). Проведений нами аналіз показує тісну позитивну

залежність змін інвестиційного потенціалу вказаних об�

ластей України з інвестиційним потенціалом областей

Запорізької, Харківської, Одеської, Закарпатської, АР

Криму, Чернівецької, Херсонської та Житомирської.

Ситуація, що склалася, дозволяє зробити виснов�

ки, що проблему підвищення інвестиційної привабли�

вості в 25 досліджуваних областях необхідно вирішу�

вати разом у всіх областях, в іншому випадку потенційні

інвестори будуть дуже обережно вкладати свої інвес�

тиції в області України.

Частина областей має нижчу кореляційну за�

лежність між змінами інвестиційного потенціалу облас�

тей та інвестиційних ризиків областей. До цієї групи

ввійшли Запорізька, Львівська, Одеська, Закарпатська,

Кіровоградська, Херсонська, Житомирська. Значну

міцність зв'язків мають Запорізька, Львівська, Одесь�

ка, Херсонська, Житомирська області. Це означає, що

наведені області України за інвестиційною привабливі�

стю вступають в конкурентну боротьбу, що також по�

требує особливих підходів до формування обласної

економічної та інвестиційної політики.

ВИСНОВКИ
Інвестиційний клімат країни та областей розгля�

дається науковцями, як правило, з позиції абстрактно�

го стратегічного інвестора, який прагне до прискорено�

го, максимального та стабільного отримання прибутку.

Для оцінки інвестиційного клімату області в методич�

ному плані нами розглядаються дві підсистеми як клю�

чові: інвестиційний потенціал як сукупність наявних в

області факторів виробництва та сфер застосування

капіталу та інвестиційний ризик як сукупність змінних

факторів інвестиційного ризику. Аналіз показав, що

частина областей має нижчу кореляційну залежність між

змінами інвестиційного потенціалу та інвестиційних ри�

зиків областей. До цієї групи ввійшли Запорізька,

Львівська, Одеська, Закарпатська, Кіровоградська, Хер�

сонська, Житомирська області. В той же час значну

міцність зв'язків мають Запорізька, Львівська, Одесь�

ка, Херсонська, Житомирська області. Це означає, що

області України за інвестиційною привабливістю всту�

пають у конкурентну боротьбу, що також потребує

особливих підходів до формування обласної економіч�

ної та інвестиційної політики. Виходячи із вищезазна�

ченого, вважаємо за необхідне розглянути питання взає�

мозв'язку процесів міжрегіональної конкуренції та її

вплив на формування інвестиційної привабливості до�

сліджуваних областей України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перехід до пріоритетного науково�технічного та

інноваційного розвитку України потребує в першу чер�
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AND TAX AUTHORITIES

У статті досліджено стан використання інформаційних технологій в Україні як одного із чин�
ників вдосконалення державної та корпоративної сфери менеджменту. Розглянута площина
використання інформаційно�комунікаційних технологій суб'єктами господарювання — юридич�
ними особами на макрорівні. Розкрито електронний формат взаємодії суб'єктів господарю�
вання та податкових органів. Проведений аналіз у цілому дозволив оцінити: рівень розвитку
ІКТ, потенціал електронної взаємодії державних органів і суб'єктів господарювання, перспек�
тиви розвитку інформаційної співпраці учасників інформаційного суспільства: держави та бізне�
су.

В умовах глобалізації національної економіки розглянуто міжнародний рівень розвитку ІКТ
України відповідно Індексу мережевої готовності. Обгрунтовано, що активне впровадження ІКТ
в державний і приватний сектори економіки забезпечить умови формування інформаційної
моделі взаємодії бізнесу з державними органами, підвищить конкурентоспроможність націо�
нальної економіки, прискорить її євроінтеграційні процеси та підніме міжнародний рейтинг
України по внеску ІКТ в економіку держави.

The article investigates the scope of information technology application in Ukraine. The extent of
ICT utilization by legal entities at the macro level has been considered. The electronic format of
interaction between the legal entities and the tax authorities has been. established. The performed
analysis has generally allowed to estimate: the level of ICT development, the potential of electronic
interaction between the government agencies and business operators, the prospects for
informational cooperation between the information society participants, the state and businesses.

The international level of ICT development in Ukraine has been studied against the background of
a globalized national economy as measured by the Networked Readiness Index. It has been proved
that active implementation of ICT in the public and private sectors will provide the necessary conditions
for the formation of business information model of interaction between businesses and public
authorities, enhance competitiveness of the national economy, accelerate its European integration
processes, and raise the international rating of Ukraine due to the ICT contribution to the economy
of the state.

Ключові слова: інформаційно$комунікаційні технології, державне управління, податкова система, інно$
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гу впровадження інформаційно�комунікаційних техно�

логій (далі — ІКТ) в усі сфери життєдіяльності суспіль�

ства та держави.
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Використання інформаційно�комунікаційних техно�

логій в процесі розвитку ринкових відносин є одним з

найбільш важливих елементів ефективного управління:

державного, корпоративного, індивідуального; підгрун�

тям формування інформаційної економіки та глобалі�

зацією її в міжнародний простір.

Проблема інформатизації бізнес середовища, транс�

формації корпоративного управління в процесі розвит�

ку інформаційного суспільства, формування електрон�

ної взаємодії суб'єктів господарювання з іншими учас�

ники цифрового суспільства на сьогодні недостатньо

досліджена.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
З цього приводу не виникає сумніву щодо важли�

вості даного питання. Вагомість дослідження даного

напряму підтверджується стрімким розвитком інформа�

ційних технологій у всіх сферах життєдіяльності; зна�

ченням ІКТ у вдосконаленні державної та корпоратив�

ної сфери менеджменту, соціально�економічних пе�

ретвореннях в країні та євроінтеграційних процесах

України.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження використання ІКТ у сфері бізнесу знай�

шли відображення у працях вітчизняних авторів: Вахо�

вич І. [1], Волот О. [3], Кузьоми О. [6] та інших. Пробле�

ма відсутності інформаційних даних щодо розвитку і за�

стосування ІКТ в Україні відображається на наукових

дослідженнях і змушує використовувати дані однора�

зового статистичного обстеження.

Щодо наукових доробок проблематики інформа�

тизації сфери державного управління оподаткуванням,

то слід зазначити, що даний напрям досліджували Но�

вицький А.М. [5], Ріппа С.П. [5], Тарангул Л.Л. [8] та

інші.

На наш погляд, проблема трансформації відносин

між бізнесом і податковою службою країни в період

розвитку інформаційного суспільства, формування

інформаційної моделі взаємодії недостатньо дослідже�

на і на сьогодні є актуальним науково�практичним пи�

танням.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливою складовою формування інформаційно�

го суспільства в Україні є активне використання потен�

ціалу ІКТ. Саме тому дане дослідження проводиться в

площині використання ІКТ суб'єктами господарювання

та податковими органами, які є учасниками суспільства

цифрових технологій.

Основою інформаційного забезпечення дослі�
дження використання ІКТ на підприємствах України є

дані офіційної статистики, офіційні матеріали мініс�

Таблиця 1. Використання комп'ютерів на підприємствах (юрид.особи) регіонів України
станом на 9.02.13 р.

Джерело: складено за джерелами [2: 7].

 

Кількість 
підп-ств, 
всього, 
одиниць 

Підп-ва, які 
прийняли 
участь в 

обстеженні, 
одиниць 

Частка підп-ств, 
які взяли участь 
в обстеженні, у 

загальній 
кількості 

підприємств, % 

Підп-ва, які 
використовува-
ли комп’ютери 
упродовж року, 

одиниць 

Частка підп-ств, які 
використовували 

комп’ютери упродовж 
року у загальноій 

кількості підприємств, 
які взяли участь в 
обстеженні, % 

АР Крим 13964 1932 13,8 1685 87,2 
Вінницька 8744 1262 14,4 1110 88,0
Волинська 5177 1073 20,7 833 77,6
Дніпропетровська 27363 3630 13,2 3365 92,7
Донецька 28009 4187 14,9 3829 91,4
Житомирська 6221 1180 18,9 1020 86,4
Закарпатська 5627 888 15,8 747 84,1
Запорізька 14301 1956 13,8 1810 92,5
Івано-Франківська 7675 1056 13,7 908 86,0
Київська 17482 1986 11,4 1836 92,4
Кіровоградська 7011 664 9,1 618 93,1
Луганська 10732 1548 14,4 1400 90,4
Львівська 17332 2552 14,7 2305 90,3
Миколаївська 10198 1021 10,0 931 91,2
Одеська 24676 2900 11,7 2612 90,1
Полтавська 9772 1324 13,5 1209 91,3
Рівненська 4925 1007 20,4 892 88,6
Сумська 5432 1025 18,9 946 92,3 
Тернопільська 4810 773 16,1 699 90,4
Харківська 24960 3372 13,5 3060 90,7
Херсонська 7641 768 10,1 725 94,4
Хмельницька 6588 1112 16,9 916 82,4 
Черкаська 7186 972 13,5 885 91,0
Чернівецька 3994 730 18,3 592 81,1
Чернігівська 5887 1060 18,0 966 91,1
м. Київ 75338 8495 11,6 8263 97,3
м. Севастополь 3890 531 13,7 486 91,5 
Україна 364935 49004 13,4 44648 91,1
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терства. Виявлено, що існує низка проблем щодо

інформаційної бази розвитку ІКТ в Україні. При про�

веденні оцінки розвитку ІКТ суб'єктів ринкової еко�

номіки на макрорівні, використовувались матеріали

одноразового статистичного обстеження "Викорис�

тання інформаційно�комунікаційних технологій на

підприємствах України" станом на 09.02.2013р. [2].

Динаміку використання інформаційно�комунікаційних

технологій на підприємствах України досліджено за

результатами державного статистичного спостере�

ження станом на 25.04.2011 р. та на 09.02.2013 р.,

відповідно до цього, досліджуваний період є досить

коротким. Низка описаних проблем щодо формуван�

ня інформаційної бази дослідження значно усклад�

нила проведення дослідження, тому застосовано

власний методичний підхід до оцінювання рівня роз�

витку ІКТ в Україні.

Статистичним обстеженням було охоплено 49004

підприємств�юридичних осіб за рекомендованими Євро�

статом видами економічної діяльності в усіх регіонах

України, що складає близько 13% від загальної

кількості підприємств країни. Серед досліджуваних

підприємств 44648 підприємств користувались комп'ю�

терами у роботі протягом року, що складає 91,1% від

загальної кількості підприємств, які приймали участь у

обслідуванні (табл. 1).

Частка досліджуваних підприємств по регіонах скла�

дає 10—20% від загальної кількості підприємств. Мак�

симальна кількість підприємств задіяних в досліджен�

нях у Волинській та Ровенській областях, мінімальна —

9,1% у Кіровоградській. Щодо використання комп'ю�

терної техніки, то самий низький показник у Волинській

області (77,6%), найбільший показник у м. Києві

(97,3%). Понад 90% підприємств використовують ком�

п'ютерну техніку впродовж року у 19 регіонах і містах

республіканського підпорядкування, що становить дві

третини.

На підставі статистичних даних використовуються

наступні показники: використання внутрішньої мережі,

підключення до мережі Інтернет, власний веб�ресурс,

автоматизований обмін даними. В процесі дослідження

аналізуються підприємства, які використовували ком�

п'ютери протягом року (рис. 1).

У всіх регіонах на підприємствах, які використо�

вували комп'ютерну техніку понад 90% мали доступ

до мережі Інтернет (максимальний показник —

98,7% у м. Києві, мінімальний — 90,7% у Черні�

гівській області). Щодо використання внутрішньої

мережі, то слід зазначити, близько 60% підприємств

у регіонах використовували внутрішню комп'ютер�

ну мережу (67,4 % — найвищий показник на підприє�

мствах у м. Києва, найменший — 50,3 % у Черні�
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Рис. 1. Використання інформаційно+комп'ютерних технологій на підприємствах України
станом на 9.02.2013 р.

Складено за джерелом [2].
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вецькій області.  Близько 60% досліджуваних

підприємств України використовують автоматизова�

ний обмін інформацією. Даний показник коливають�

ся від 56% до 68%. Виключенням є Полтавська об�

ласть, де цей показник дорівнює 92,9% та Жито�

мирська — 75,6%.

Значно нижчий середній показник частки підпри�

ємств, що мали веб�сайт або домашню сторінку. Гра�

ничні розміри його знаходяться в межах від 30% до

50%. Лідерами щодо наявності власних веб�ресурсів у

мережі Інтернет були: Закарпатська (50,1%), Львівська

(45,3%), Харківська (45,7%), та Київська (48,5%) об�

ласті. Найменший відповідний показник у Чернігівській

області — 29,3%.

Окрім вищезазначеного дослідження, слід зробити

акцент на галузеву активність використання ІКТ. Відпо�

відно до статистичних даних, які згруповані по галузям

за рекомендованими Євростатом видами економічної

діяльності, визначаємо рівень ІКТ досліджуваних галу�

зей економіки (рис. 2). Позначення на діаграмі відпові�

дає наступному: 1 — переробна промисловість; 2 —

будівництво; 3 — торгівля; ремонт автомобілів, побу�

тових виробів та предметів особистого вжитку; 4 —

діяльність готелів та ресторанів; 5 — діяльність транс�

порту та зв'язку; 6 — інше грошове посередництво, на�

дання кредитів, страхування; 7 — операції з нерухомим

майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприє�

мцям; 8 — виробництво фільмів та діяльність у сфері

радіомовлення та телебачення.

Найвищий рівень комп'ютеризації на підприєм�

ствах, що здійснювали діяльність у галузі грошового

посередництва, надання кредитів, страхування —

99,6% загальної кількості підприємств, які прийняли

участь в обстеженні; найменший показник комп'юте�

ризації у сфері діяльності готелів та ресторанів —

82,1%.

Забезпеченість працівників персональними ком�

п'ютерами перевищувала 100% на підприємствах та�

ких видів економічної діяльності, як: грошове посе�

редництво, надання кредитів, страхування; операції

з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання

послуг підприємцям. Водночас менше одного комп'�

ютера припадало на одного працівника на підприєм�

ствах наступних видів діяльності: діяльність готелів

та ресторанів; торгівля; переробна промисловість;

будівництво; діяльність транспорту та зв'язку; вироб�

ництво фільмів та діяльність у сфері радіомовлення

та телебачення.

Частка підприємств, що мали доступ до мережі

Інтернет становила 95,1% (42464 підприємства) від

загальної кількості підприємств, які використовува�

ли комп'ютери. Самий високий показник — 99,6% у

підприємств, які займалися грошовим посередницт�

вом наданням кредитів, страхуванням, а самий низь�

кий — 93,1% у сфері діяльності готелів та ресто�

ранів.

Наявність веб�ресурсу (веб�сайт, домашня сто�

рінка) у підприємства поширює можливості електрон�

Рис. 2. Використання інформаційно+комунікаційних технологій на підприємствах України
відповідних галузей економіки станом на 09.02.2013 р.

Джерело: розраховано за [2].
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ної взаємодії бізнесових структур з учасниками інфор�

маційного простору. 39,8% підприємств, які мали до�

ступ до Інтернету мали власний веб�ресурс. Близько

80% цей показник у банківській та страховій сфері і

він є самий високий серед досліджуваних галузей. У

будівництві, частка підприємств, які використовують

власні веб�ресурси становила меньше 30%, що є най�

нижчим показником. Застосування комп'ютерної тех�

ніки на підприємствах забезпечує автоматизацію про�

цесів. Автоматизований обмін даними серед 44648

підприємств, які використовували комп'ютери протя�

гом року, застосовували 28936 підприємств, що ста�

новить 64,8%. У галузі кредитування та страхування

цей показник самий високий і становить 70,1%, а у га�

лузі діяльність готелів і ресторанів самий низький —

57,1%.

Результати досліджень дозволяють сформувати

такі висновки:

— понад 90% підприємств�юридичних�осіб викори�

стовують комп'ютерну техніку у роботі;

— найвищий рівень комп'ютеризації у сфері грошо�

вого посередництва, кредитування та страхування

(99,6%), найменший (82,1%) — у сфері діяльності го�

телів та ресторанів;

— забезпеченість працівників персональними ком�

п'ютерами понад 70%. Більше 100% — у таких сферах,

як грошове посередництво, надання кредитів, страху�

вання; операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг

та надання послуг підприємцям;

— 62,7 % підприємств, які використовували комп'�

ютери у роботі користувались внутрішньою комп'ютер�

ною мережею;

— автоматизований обмін даними застосовували

64,8% підприємств. У галузі кредитування та страхуван�

ня цей показник самий високий і становить 70,1%, а у

галузі діяльність готелів і ресторанів самий низький —

57,1%.

— усі підприємства широко використовували Інтер�

нет. Понад 90% підприємств (малі, середні та великі)

мали доступ до мережі Інтернет;

— більше третини (39,8 %) підприємств, які

мали доступ до мережі Інтернет, мали власний веб�

ресурс.

У подальшому дослідженні варто проаналізувати

запровадження інформаційно�комунікаційних техно�

логій у сфери діяльності державних органів. Врахову�

ючи трансформаційні процеси в державному управлінні,

а саме: формування відкритого прозорого державного

менеджменту із сучасним онлайн сервісом, питання

електронного формату взаємодіє ДФС з суб'єктами

підприємницької (далі — СПД) є об'єктом наступного

дослідження.

Прийняття Податкового кодексу у 2011 р. узако�

нило електронні процедури в оподаткування. Протя�

гом 2011—2014 рр. активізувалась робота міністерства

по впровадженню електронних послуг, і кількість учас�

ників електронних податкових відносин значно

збільшилась.

Одними із основних напрямів стратегічного подат�

кової служби країни є: розвиток партнерських відносин

з громадянами та бізнесом та надання високоякісних

послуг громадянам та бізнесу, впровадження нових

електронних сервісів та підвищення рівня надання по�

слуг [8].

Відповідно до стратегічного планування державна

фіскальна служба (далі — ДФС) України активно пра�

цює над створенням ефективної моделі надання послуг

з застосування досягнень галузі ІКТ. На сьогодні прак�

тична реалізація сервісних функцій податкових органів

здійснюється через відомчий веб�портал ДФС [9]. На

сайті міністерства розміщені 27 веб�сторінок регіональ�

них підрозділів відомства. Така інтеграція створила для

платників можливість отримати максимум інформації та

послуг за одним посиланням в мережі. Для надання

електронних послуг користувачам використовуються

бази даних відомства, які доступні для публічного оп�

рилюднення. Спектр електронних послуг постійно роз�

ширюється.

При дослідженні практичних напрацювань елект�

ронного сервісу податкового відомства, необхідно

Таблиця 2. Електронні податкові послуги ДФС України

Джерело: кладено за матеріалами сайту ДФС станом на 01.04.2015 р. [9].

№ Перелік послуг 
1 Функціональні електронні послуги:

1.1. Дізнайся більше про свого бізнес-партнера. 
1.2. Адреси масової реєстрації платників податків. 
1.3. Реєстр платників ПДВ. 
1.4. Анульовані свідоцтва платників ПДВ. 
1.5. Реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. 
1.6. Автоматичне відшкодування ПДВ. 
1.7. Декларування-онлайн. 
1.8. Горизонтальний моніторинг. 
1.9. Надання Довідки про відсутність заборгованості з податків та зборів. 
1.10. Інформаційне повідомлення про заборгованість з податків, зборів. 
1.11. Електронна звітність. 
1.12. Електронний кабінет платника податків 

2 Інформаційно-довідкові електронні послуги: 
2.1. Єдина база податкових знань. 
2.2. Електронна звітність. 
2.3. Електронні форми документів. 
2.4. Рішення місцевих рад по областях. 
2.5. Бюджетні рахунки. 
2.7. Довідники. 
2.7. Реєстри. 
2.8. Переліки. 
2.9. Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс  
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відзначити роботу Акредитованого центр сертифікації

ключів, який було організовано у складі Інформаційно�

довідкового департаменту у травні 2012 року. Метою

діяльності акредитованого центру сертифікації ключів

Інформаційно�довідкового департаменту державної

податкової служби (далі — АЦСК ІДД) державної по�

даткової служби (далі — ДПС) є безкоштовне надання

послуг електронного цифрового підпису органам дер�

жавної влади, органам місцевого самоврядування,

підприємствам, установам та організаціям всіх форм

власності, іншим суб'єктами господарської діяльності

та фізичним особам. Суб'єкти господарювання, які от�

римали ключі електронного підпису мають змогу звіту�

вати в режимі он�лайн до податкових органів, органів

державної статистики та Пенсійного фонду України.

Створення АЦСК у системі ДПС значно збільшило

кількість учасників електронного документообігу.

Слід зазначити, що завдяки застосуванню у роботі

відомства ІКТ, в т.ч. для автоматизації сервісних

функцій, зростає популярність електронних сервісів,

які розроблені відомством для платників податків та

реалізуються через відомчий портал. Протягом ос�

танніх п'яти років відомчий веб�ресурс знаходився на

лідируючих позиціях рейтингу, що свідчить про зна�

чимість відомства для суспільства, бізнесу і громадян

[10].

Слід відмітити, що нова концепція податкового ме�

неджменту з використанням ІКТ змінює роль податко�

вого відомства країни, забезпечує трансформацію кон�

тролюючої на обслуговуючу службу високої якості з

введенням новітніх сервісних послуг, і як наслідок зро�

стання інтересу платників податків до електронної

співпраці.

Разом з тим, в умовах глобалізації національної еко�

номіки, доречно навести дані Всесвітнього економічно�

го форуму 2014 р. щодо внеску ІКТ в економіку і го�

товність національних економік до використання цих

технологій. Рівень розвитку інформаційно�комунікацій�

них технологій в країні визначає Індекс мережевої го�

товності (Networked Readiness Index — NRI), який є од�

ним із найбільш авторитетних показників, що визнача�

ють готовність країни до розвитку інформаційно�кому�

нікаційних технологій.

Протягом останніх 3�х років, незважаючи на зміни

структури Індексу, лідерами за Індексом мережевої го�

товності залишилися Фінляндія, Сінгапур та Швеція. П'я�

тірку лідерів замикає Норвегія. США та Канада зайня�

ли 7 і 17 позицію. Серед провідних країн ЄС — Німеччи�

на та Австрія 12 та 18 місця рейтингу. Щодо постра�

дянських держав, то слід відмітити значний скачок Рес�

публіки Казахстан. У порівнянні з 2011 р. і 55 позицією

в рейтингу країна показує стрімке зростання за багать�

ма параметрами. Підтвердження цього є позиція Рес�

публіки Казахстан у рейтингу країн світу (за 2013 р. —

38). Очолює рейтинг пострадянських країн Естонія

(табл. 3).

У той час відповідно до міжнародного рейтингу

наша держава знаходиться у числі країн з поганими по�

казниками. Україна перебуває на 81 місці серед 144

країн світу, її випереджують: Естонія (21), Казахстан —

(38), Латвія — (39), Росія — (50), Вірменія — (65), Мол�

дова — (77) [13]. Дана ситуація України пояснюється

браком умов для розвитку ІКТ, не високим рівнем вико�

ристання ІКТ у громадському, комерційному та держав�

ному секторах відповідно до міжнародного рівня,

відсутністю державної підтримки.

У кінцевому підсумку дослідження слід зазначити ,

що:

— процес застосування ІКТ на вітчизняних підприє�

мствах перебуває у стані становлення і за певних умов

повинен стати: підгрунтям формування інформаційно�

го простору між бізнесом і державними органами, су�

часним та дієвим інструментарієм менеджменту суб'єк�

тів ринкової економіки.

— застосовування нових прогресивних методів

управління та інноваційних механізмів дозволить удос�

коналити взаємодію органів влади з громадськістю та

суб'єктами господарювання;

— розширення спектру електронних державних по�

слуг, формування інформаційної моделі взаємодії

суб'єктів господарювання і податкових органів є пріо�

ритетним, відповідає вимогам часу і направлено на вдос�

Країна 

2013 2012 2011 
Рейтинг 
(всього  

148 країн) 

Значення 
коефіцієнта 

Рейтинг
(всього  

144 країни) 

Значення 
коефіцієнта 

Рейтинг
(всього  

142 країни) 

Значення 
коефіцієнта 

Фінляндія 1 6,04 1 5,98 3 5,81 
Сінгапур 2 5,97 2 5,96 2 5,86 
Швеція 3 5,93 3 5,91 1 5,94 
Нідерланди 4 5,79 4 5,81 6 5,60 
Норвегія 5 5,70 5 5,66 7 5,59 
   
Естонія 21 5,27 22 5,12 24 5,09 
   
Казахстан 38 4,58 43 4,32 55 4,03 
Латвія 39 4,58 41 4,43 41 4,35 
……       
РФ 50 4,30 54 4,13 56 4,02 
……   
Вірменія 65 4,03 82 3,76 94 3,48 
……   
Молдова 77 3,89 77 3,84 78 3,78 
……   
Україна 81 3,87 73 3,87 75 3,85 

Таблиця 3. Індекс мережевої готовності NRI по деяких країнах за 2011—2013 рр.

Джерело: складено за джерелами [11; 12; 13].
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коналення державного менеджменту і покращання умов

ведення бізнесу в країні, підвищення ефективності

діяльності державних органів.

ВИСНОВКИ
Розвиток інформаційної економіки призводить до

соціальних трансформацій, що обумовлюють зако�

номірність змін у системі державного та корпоративно�

го менеджменту. Відповідно активне впровадження ІКТ

у всі сфери економіки забезпечить науково�технічний

та інноваційний розвиток України, прискорить євроін�

теграційні процеси України та її глобалізацію в міжна�

родний простір і в кінцевому результаті підніме міжна�

родний рейтинг країни по внеску ІКТ в економіку краї�

ни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
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ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Глобалізація як об'єктивний та неоднозначний

процес є одночасно послідовним і асиметричним,
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ВИРОБНИЦТВО І СПОЖИВАННЯ В ГЛОБАЛЬНІЙ
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PRODUCTION AND CONSUMPTION IN THE GLOBAL ECONOMY: THE NATURE
OF THE INTERACTION

Стаття присвячена модифікації взаємозв'язку між виробництвом та споживанням як про�
відним фазам суспільного відтворення. В умовах інтеграції та інтернаціоналізації, глобальних
змін, появи нових суб'єктів міжнародної економіки, зокрема транснаціональних корпорацій,
пропорційність та важливість зазначених фаз починають відігравати ключову роль у визначенні
динаміки та характеру соціально�економічного розвитку країни. Зокрема зростання ролі інфор�
маційного сектору у формуванні конкурентних переваг національного виробництва, трансфор�
мувало сам процес виробництва у бік підвищення ролі знаннєвої продукції, відповідно, сприя�
ло опануванню країнами�лідерами інноваційної моделі розвитку, експорту не сировинної та
"індустріальної" продукції, а патентів та ліцензій, нарощення ними потужного виробничого по�
тенціалу. Проте концентрація високотехнологічного виробництва в провідних країнах не спри�
яла поширенню аналогічного виробництва в слаборозвинутих країнах, а лише розповсюджу�
вала західні стандарти життя та споживання, що не відповідають економічній базі даного су�
спільства. Все це неминуче посилює асиметричність світового соціально�економічного роз�
витку.

The article is devoted to modifying the relationship between production and consumption as major
phases of social reproduction. In terms of integration and internationalization, global change, new
subjects of international economy, particularly multinationals, proportionality and the importance
of these phases begin to play a key role in determining the nature and dynamics of social and economic
development. In particular the increasing role of information sector in shaping the competitive
advantages of domestic production, transformed the manufacturing process in the direction of
increasing the role of Knowledge products, respectively, contributed to the capture of leaders of
countries innovative development models, do not export raw materials and "industrial" products and
patents and licenses, increasing their powerful production potential. However, the concentration of
high�tech production in the leading countries did not contribute to the spread of similar production
in less developed countries, and distributed only Western standards of living and consumption that
do not meet the economic base of the society. This inevitably increases the asymmetry of global
social and economic development.

Ключові слова: глобалізація, виробництво, споживання, транснаціоналізація, сервізація.

Key words:globalization, production, consumption, transnationalization, servization.

еволюційним і дискретним. Хоча протиріччя сучасно�

го етапу соціально�економічного розвитку між сус�

пільним характером виробництва та приватним харак�

тером присвоєння його результатів, між обмежени�

ми ресурсами та необмеженими потребами, між до�

сягнутим рівнем концентрації виробництва та недо�
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статньо розвинутою спеціалізацією, обумовлені са�

мою природою капіталістичної ринкової системи, гло�

бальна фаза розвитку не просто загострила ці супе�

речності, вона змінила їх характер, виявившись на всіх

фазах глобального відтворювального процесу. Зок�

рема суперечності між глобальним фінансово�олігар�

хічним капіталом та немонополізованим сектором,

між інтересами глобального капіталу та інтересами

"глобального найманого робітника", між найбідніши�

ми та найбагатшими представниками глобального

соціуму, і як, це не парадоксально, між виробницт�

вом та споживанням.

До середини ХХ ст. пріоритетною вважалась

фаза виробництва, поступово провідного значення

стали набувати фаза обміну та фаза споживання.

Саме фаза споживання, на наш погляд, сьогодні є

домінуючою у визначенні відтворювальних про�

порцій, дотримання яких дозволяє наблизитись до

"нормального", з точки зору конкретного етапу фун�

кціонування суспільного виробництва, рівня соціаль�

но�економічного розвитку. Тому проблема взаємодії

та взаємовпливу двох провідних фаз суспільного

відтворення — виробництва та споживання, є над�

звичайно актуальною.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У світовій науці проблему взаємодії виробництва та

споживання прийняти розглядати в контексті класичних

теорій (наприклад, класичний та неокласичний підходи),

аналізуючи або виключно сферу виробництва засобів

виробництва (К.Маркс, С.Мочерний) або зв'язок спожи�

вання з попитом, пропозицією, інвестиціями (В. Геєць,

Дж. Кейнс, А. Маршал, Я. Петренко, П. Самуельсон).

Проте проблема трансформації виробничо�споживчих

зв'язків в умовах зростаючої інтернаціоналізації, поси�

лення глобальних змін, на наш погляд, досліджена не�

достатньо і потребує змістовного та обгрунтованого

вивчення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є вивчення тенденцій, нових проявів,

механізмів взаємодії та взаємозалежності виробницт�

ва та споживання як фаз суспільного відтворення, в умо�

вах глобального розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Модифікація відносин виробництва та споживан�

ня обумовлена низкою ключових чинників, одним з

яких є поява нового фактору суспільного виробницт�

ва — інформації. Унікальність інформації як блага,

що може бути всезагальною власністю (в процесі

транслювання інформації, її обміну, ніхто нічого не

втрачає, а всі тільки збагачуються інформацією, кож�

ний індивід стає її власником), зростання вагомості

інформаційного сектору у формуванні конкурентних

переваг національного виробництва трансформували

безпосередньо сам процес виробництва (наприклад,

у 2010 р. глобальний обсяг доданої вартості, створе�

ної знаннєво� та технологічно місткими індустріями,

досягнув 18,2 трлн дол, або 30% світового ВВП по�

рівняно з 27% у 1995р. Експортна частка комерцій�

ної знаннєвомісткої продукції зросла з 5% у 1995 р.

до 8% у 2012 р., а високотехнологічної продукції —

з 36% до 50% [1]).

Опанування країнами�лідерами інноваційної моделі

розвитку, експорт ними інновацій, включаючи передан�

ня суб'єктам господарювання інших країн патентів,

ліцензій, ноу�хау, різноманітних результатів наукових

розробок і досліджень, технологічного устаткування,

обумовило нарощення цими країнами колосального ви�

робничого потенціалу, виробітку біля 60% глобально�

го ВВП, а також контролю 75% міжнародної торгівлі

та 80% інвестиційних та фінансових потоків. Саме ці

Експорт 1995 р. 2000 р. 2005 р. 2010 р.
Продукція аерокосмічної промисловості

Світ  62,4 81.9 101,9 176,5 
США 39,5 48,7 48,2 44,9
ЕС 39,9 27,7 29,2 31,2
Японія 1,0 1,9 1,6 1,7 
Китай 0,4 0,4 0,5 0,8

Фармацевтичні товари
Світ  44,1 69,3 156,8 285,6
США 14,6 18,6 16,4 15,6 
ЕС 47,6 47,5 50,3 44,0
Японія 4,3 4,4 2,9 2,3
Китай 3,5 2,7 2,5 3,9

Комунікаційна продукція
Світ  150,5 225,2 394,9 506,9
США 13,4 13,1 7,1 9,1
ЕС 16,1 17,2 15,4 9,2 
Японія 19,7 13,7 9,5 6,6
Китай 10,2 12,9 28,1 38,5

Наукові пристрої
Світ  106,8 150,9 236,0 361,4 
США 22,4 26,0 19,7 19,1
ЕС 20,0 19,3 21,4 17,6
Японія 22,7 19,8 15,6 11,6
Китай 8,1 9,0 10,6 13,9

Таблиця 1. Країни+світові лідери за обсягом експорту високотехнологічних товарів
у розрізі типу товарів , млрд дол. США

Джерело:  [1].
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країни сьогодні мають реальний вплив на кількісно�

якісні параметри глобальної економічної системи і виз�

начають основні тренди світогосподарського розвитку

(табл. 1).

Експансія ТНК призводить до концентрації висо�

котехнологічного виробництва в провідних країнах

(так, на початку ХХІ століття обсяг високотехнолог�

ічного експорту розвинутих країн світу, де прожи�

ває лише 15% світового населення, перевищував

відповідний показник держав з низьким доходом

(41% населення світу) у 146 разів [2, с.170]), та по�

ширення в слабо розвинутих країнах певних соціаль�

них інститутів і норм, що мають ознаки вестернізації

— менеджмент, нові форми організації і управління

виробництвом, професійні стандарти, корпоративні

кодекси поведінки, але головне, стиль та образ жит�

тя, що не відповідає економічній базі даного сус�

пільства.

Тобто саме інформатизація суспільного вироб�

ництва суттєво вплинула на вектор модифікації відно�

син споживання. В результаті "часткової вестерні�

зації" суспільного відтворення, а саме: лише фази

споживання, країни, що розвиваються, виявляються

не спроможними перетворитися на повноцінних учас�

ників світового співтовариства, перетворюючись по�

ступово на постачальників заощаджень, що здійсню�

ватимуться суб'єктами інших національних економіч�

них систем, підтвердженням чого є суттєвий перероз�

поділ доходів на користь саме останніх учасників

міжнародних економічних відносин. Якщо в середині

80�х рр. ХХ ст. американські домогосподарства збе�

рігали в середньому 7—9 % свого наявного доходу,

то вже в 2007 р. норма заощадження досягла найниж�

чого за історію спостережень рівня — 0,4 %. Сукуп�

ний рівень заощаджень в економіці США (залежить

від заощаджень домогосподарств, корпоративного

сектору і державних заощаджень) знизився з 16,6 %

в період 1992—2000 рр. до 13,8 % в період 2002—

2007 р. [3, с.77]. При цьому частка інвестицій в складі

ВВП цієї країни достатньо стабільна (навколо 22 %)

й не демонструє тяжіння до зниження протягом цьо�

го періоду. Економічною основою таких фінансових

механізмів є домінування розвинутих країн у ство�

ренні чинників конкурентних переваг на глобальних

ринках, в першу чергу, наявність відпрацьованих по�

тужних важелів впливу на споживчу поведінку, що

зберігають свою дієвість саме завдяки стандартизації

й вестернізації споживання.

Інший прояв зміни характеру зв'язку "виробниц�

тво/споживання" — сервізація економіки. Сучасний

виробник вже не продає просто товар, він пропонує

сервісну продукцію — самостійний продукт, що об�

'єднує матеріальний об'єкт та послуги по його обслу�

говуванню, оскільки в умовах швидкої втрати техні�

чної унікальності продукту, вирішальним фактором

конкурентоспроможності стає сервісне супровод�

ження — обсяги, терміни, якість післяпродажного

обслуговування, тобто об'єктом цінності (корис�

ності) виступає товар "з підкріпленням". Зростання

спеціалізації, посилення взаємодії із зовнішніми

партнерами на основі горизонтального поділу праці,

підвищення гнучкості виробничих структур, сприя�

ли підвищенню прибутковості сектору послуг, на�

приклад, в США на сервіс припадає до 10% валової

виручки і 15—20% прибутку від реалізації спожив�

чих товарів; ще вище цей показник на ринках техніч�

них засобів [4, с. 47].

Рівень технологічного розвитку країни, є не про�

сто показником її поточного місця та ролі в суспіль�

ному поділі праці, а передумовою її подальшого роз�

витку. Масове виробництво сучасної продукції реа�

лізується на основі технологій, що розробляються в

країнах "золотого мільярда": в глобальних умовах

темпи зростання прямих інвестицій набагато пере�

вищують темпи зростання світової торгівлі, що є най�

важливішим фактором в трансферті промислових

технологій, створених транснаціональними компа�

ніями.

З одного боку, інтенсивне впровадження нових тех�

нологій, скорочення зайнятості сприяє зростанню су�

Країна 1970 р. 1980 р. 1990 р. 2000 р. 2008 р. 2013 р. 
Австрія 17,7 22,7 25,8 46,4 58,9 40,0
Бельгія 45,3 54,8 61,5 84,6 91,9
Великобританія  15,6 20,4 18,8 27,6 28,8
Греція 6,5 12,9 9,9 24,9 23,5  
Данія  21,2 25,2 27,1 46,6 54,7
Ірландія 28,8 43,6 52,7 98,1 -
Іспанія 6,3 9,8 11,3 29,1 26,6
Італія  12,3 17,2 15,5 13,2 23,5
Канада 19,7 25,6 22,2 45,6 37,14
Нідерланди  39,9 50,1 46,3 70,1 76,7
Німеччина  18,6 23,8 27,2 33,37 47,16 50,6
Норвегія 22,0 32,2 29,3 46,5 48,2
Польща - 28,5 23,0 27,12 39,73
Португалія  15,1 18,5 24,4 29,76 32,85
США 4,2 8,3 7,1 11,23 12,84
Україна - - 8,6 62,44 41,83
Фінляндія  21,0 27,6 19,7 43,53 44,63
Франція 12,7 17,5 18,1 28,56 26,46
Швейцарія  24,4 29,1 28,1 46,48 51,3
Швеція 20,4 24,7 25,0 46,57 53,26
Японія 9,5 12,2 9,8 10,99 23,2

Таблиця 2. Коефіцієнт відкритості економіки (експортна квота) окремих країн, %

Джерело: [6].
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спільного вільного часу, відповідно, орієнтації значних

верств населення на дозвілля як єдину форму невідчу�

женого буття, тобто індивід починає підпорядковувати�

ся стандартам "суспільства масового споживання" та

корпоративної культури.

І якщо під впливом глобалізації в західних суспіль�

ствах відбувається модифікація концепції "держави за�

гального добробуту" у концепцію "держави загально�

го труда" або "держави реальних можливостей" [5,

с.284] (люди потребують підвищення рівня життя, в

тому числі й більш досконалих систем охорони здоро�

в'я та освіти, збереження природних ресурсів та навко�

лишнього середовища, доступу до благ суспільного

прогресу і т.ін.), то можна зауважити, що подібна ус�

тановка на безперервне зростання стосується виключ�

но високорозвинутих країн, а економічні та соціальні

проблеми іншої частини світу розглядаються як пере�

думова стійкої реалізації цієї концепції, що сприяє

формуванню та розвитку лише групи держав загаль�

ного добробуту за рахунок світової периферії. Поси�

люється тенденція до зростання нерівності всередині

країн та між ними, зростання рівня злиденності, при�

чому не лише в бідних країнах: якщо порівняти різни�

цю в доходах між країнами на основі середніх доходів

на душу населення, то помітно, що, наприклад, в Китаї

більша частина населення не виграє від зростання ВВП,

а іноді, навпаки, втрачає з точки зору добробуту. При

цьому за обмеженості ресурсів в більшості країн світу,

за наявності потужного демонстраційного ефекту зро�

стаючих та задоволених потреб розвинутого Заходу,

формується модель держави елітарного добробуту,

основною функцією якої є вирішення проблем забез�

печення надвисоких соціальних стандартів для насе�

лення країн�лідерів.

Складність розв'язання подібних проблем поля�

гає у суперечності між класичними державними інте�

ресами (які побудовані передусім на ієрархічності

відносин) та "новими глобальними інтересами" (сво�

бода та необмеженість в усіх сферах суспільного жит�

тя), необхідністю регулювання міжнародних законів,

налагодження та підтримки функціональних можли�

востей національних та транснаціональних комуніка�

тивних мереж та неспроможністю держави швидко

реагувати на зміни зовнішнього середовища та внут�

рішніх потреб.

Глобалізація, через широке використання нових

інформаційних технологій, корпоративні стратегії

управління, більш прогресивні методи інформацій�

ного забезпечення внутрішньої діяльності ком�

паній, міграційні потоки робочої сили, дозволяє

вийти країнам�лідерам на якісно новий рівень ви�

робництва та споживання. При цьому зростаюча

інтеграція світової економіки (табл. 2), призводить

до інтенсифікації бідності та нерівності всередині

та між країнами; набуття економічної влади нови�

ми національними та міжнародними силами не суп�

роводжується відповідними зрушеннями в їх соці�

альній відповідальності перед людьми на глобаль�

ному рівні.

Баланс економічних та людських цінностей як один

з принципів управління світовим господарством стає все

більш необхідним з розширенням процесу глобалізації.

В цьому зацікавлені і слаборозвинуті країни, і "лідери"

глобального руху, оскільки якість життя "золотого

мільярду" все більше залежить від того, що відбуваєть�

ся на периферії світової економіки.

Таким чином, розрив між країнами зростає, а явних

тенденцій до усунення дуалізму центра�периферії не має

(табл. 3).

Транснаціоналізація як вища форма інтернаціона�

лізації національних економік, що реалізується через

зовнішньоекономічні зв'язки держави і проявляється

у взаємодії з іншими суб'єктами світового господар�

ства, стала ще одним фактором трансформації відно�

син "виробництво/споживання". Транснаціоналізація

є матеріальною основою світового ринку, міжнарод�

ної торгівлі, руху факторів виробництва, економічно�

го співробітництва, причому проявляється на всіх фа�

зах суспільного відтворення. Поступово, від виробниц�

тва, через розподіл, обмін, і, закінчуючи споживанням,

продукт втрачає національні характеристики, набува�

ючи "транснаціональності", та "універсальності". Та�

Країни та їх групи 1000 р. 1500 р. 1820 р. 1870 р. 1913 р. 1950 р. 1973 р. 2001 р. 2030 р. 
Західна Європа 400 771 1204 1960 3458 4579 11416 19256 30503 
США, Канада, 
Австралія, Нова 
Зеландія 

400 400 1202 2419 5233 9268 16179 26943 43109 

Японія 425 500 669 737 1387 1921 11434 20683 32774 
Західні країни 405 702 1109 1882 3672 5649 13082 22509 35932 
Азія (за 
виключенням 
Японії) 

450 572 577 550 658 634 1226 3256 … 

Латинська 
Америка 

400 416 692 681 1481 2506 4504 5811 8949 

Східна Європа та 
колишній СРСР 

400 498 686 941 1558 2602 5731 5038 10920 

Африка 425 414 420 500 637 894 1410 1489 1987 
Інші країни світу 441 538 578 606 860 1091 2072 3372 8304 
Світ в цілому 436 566 667 875 1525 2111 4091 6049 11689 
Міжрегіональний 
розрив 

1,1:1 1,9:1 2,9:1 4,8:1 8,2:1 14,6:1 13,2:1 18,1:1 … 

Таблиця 3. Динаміка ВВП
на душу населення різних груп країн протягом 1000—2013 рр.,

дол. США по ПКС 1990

Джерело: [7].
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кий продукт призначений задовольняти потреби спо�

живачів з різних країн, різних культур, різних рівнів

доходів.

Ключовою суперечністю транснаціоналізації є

асиметрична участь країн у міжнародному поділі

праці, що пояснюється не лише відмінностями у при�

родно�кліматичних та історичних умовах, але й

різним рівнем розвитку продуктивних сил, соціаль�

но�економічного, політичного та інституціонально�

го розвитку.

Початковий етап транснаціоналізації,  який

умовно можна назвати "обмінним" (оскільки обме�

жувався, в основному, сферою обміну між націо�

нальними економіками), поступово перейшов до

виробничої стадії транснаціоналізації, яка передба�

чала міжнародну виробничу кооперацію та безпо�

середню взаємодію між окремими ланцюгами інтер�

національного виробництва суспільного продукту.

Сьогодні ми можемо констатувати етап транснаці�

онального розподілу і споживання як результату

відносно однакового рівня витрат виробництва в

межах глобального відтворювального процесу, по�

силення стандартизації та диверсифікації вироб�

ництва з прискореним, незупинним оновленням

асортименту продукції, формування транснаціо�

нальними корпораціями глобального попиту і про�

позиції і т.ін.

Ще один важливий чинник оновлення змісту та

характеру взаємозв'язку виробництва та споживан�

ня — екологічна складова соціально�економічного

розвитку. Парадокс екологічної загрози в тому, що

вона є результатом діяльності розвинутих країн, їх

бурхливої індустріалізації, в результаті якої суспіль�

ства цих країн отримували блага від нарощування ви�

робництва, перекладаючи витрати (у вигляді знище�

ної флори та фауни) на слаборозвинуті країни. І праг�

нення країн�аутсайдерів посісти гідне місце у міжна�

родному поділі праці пов'язане з новим витком інду�

стріалізації, і, відповідно, новими екологічними заг�

розами.

ВИСНОВКИ
Отже, нові явища, процеси, тенденції, відмирання

окремих рис минулого, не заперечують існування, хоча

і в модифікованій формі, основ ринкової економіки:

власності, конкуренції, ринку, приватних та суспільних

інтересів, держави. Проте модифікація відносин "вироб�

ництво/споживання" в тому напрямку, в якому вона

відбувається сьогодні, загрожує певними соціально�

економічними наслідками.

З точки зору слаборозвинутих країн, по�перше,

підвищується їх заборгованість ТНК та міжнародним

інститутам; по�друге, часткова "вестернізація" при�

зводить до розриву зв'язку між рівнем споживання

та суспільною продуктивністю, між вимогами до спо�

живання та реальними виробничими можливостями,

що призводить не лише до вичерпаності ресурсів (як

основи для задоволення зростаючих потреб), але й

соціальними вибухами. Для країн�лідерів глобально�

го руху також є певні загрози: схильність до замикан�

ня "в своєму колі", зниження конкурентоспромож�

ності продукції країн "золотого мільярду" в резуль�

таті створення її аналогів в країнах з дешевою робо�

чою силою, а перенос виробництв в країни, що роз�

виваються, де безпосередньо добувається сировина

та нижчі витрати на робочу силу, загострює пробле�

му зайнятості.

Таким чином, пошук адекватної сучасному

етапу соціально�економічного розвитку, моделі

взаємодії виробництва та споживання (безумов�

но, з врахуванням важливості фаз розподілу та об�

міну), є перспективним напрямком наукових дослі�

джень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна знаходиться на шляху побудови та розвит�

ку демократичної соціально�орієнтованої держави.

Проголосивши Людину найвищою цінністю (що вказа�

но у Конституції України), Верховна рада та Уряд краї�
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Земля України є унікальним (особливим) капіталом у здатності не лише утримувати свою
вартість, але й підвищувати з часом. Це основна складова природних ресурсів, основа рослин�
ного і тваринного світу, головний засіб виробництва у сільському господарстві. Зазначено, що
у Полтавській області найвища орендна плата за даними 2015 року, що свідчить про її родючість.
Розкрито та проаналізовано суть економічного стимулювання раціонального використання та
охорони земель в Україні. Запропоновано впровадження досвіду іноземних держав щодо по�
кращення стану та відновлення земель. Розглянуто сучасний стан кредитування аграрних
підприємств в Україні. Наведено дані щодо виконання регіональних програм у Полтавській об�
ласті спрямованих на раціональне використання та охорону земель. Розроблено пропозиції
щодо запровадження економічного стимулювання раціонального використання та охорони зе�
мель у Полтавській області.

Land of Ukraine is unique (special) capital in the ability not only to retain their value, but also increase
over time. This is the most important component of the natural resources, the foundation of flora and
fauna, the main means of production in agriculture. In the Poltava region the highest rents according
to 2015, indicating that its fertility stated. The essence of economic incentives for sustainable use
and protection of land in Ukraine revealed and analyzed. Implementation experience of foreign
countries for improvement and restoration of lands proposed. Current state loans for agricultural
enterprises in Ukraine are considered. Data on the implementation of regional programs in the Poltava
region aimed at sustainable use and protection of land are. Proposals to introduce economic
incentives for rational use and protection of land in Poltava region are developed.
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ни на чолі з Президентом спрямовують свої зусилля на

забезпечення підвищення рівня життя населення нашої

держави. Реальним кроком є проголошення та здійснен�

ня земельної реформи, метою якої є передача у при�

ватну власність землі тим, хто її обробляє.
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Економічне стимулювання раціонального викорис�

тання та ефективної охорони земель становить комп�

лекс взаємозалежних заходів, спрямованих на підви�

щення зацікавленості осіб, які здійснюють використан�

ня земель, у збереженні та відтворенні родючості грун�

тів, захисті земельних ресурсів від негативних наслідків

господарської діяльності людини. Завданням охорони

земель є забезпечення збереження та відновлення зе�

мельних ресурсів, екологічної цінності природних і на�

бутих якостей землі.

Полтавщина розташована в центральній частині

України в лісостеповій зоні з помірно�континентальним

кліматом. Із загальної площі області 28,75 тис. км2

(4,6 % площі України) 9,9 % складають ліси та інші

лісовкриті площі, 5,16 % займають поверхневі водой�

ми, 75,4 % території — сільгоспугіддя, в тому числі

рілля — 61,6 %. Найбільш поширені в області грунти

— чорноземи. Вони займають майже дві третини тери�

торії області.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню даного питання приділяється значна ува�

га, свідчення чого є регулярні та численні публікації у

наукових виданнях. Також часто спостерігається потік

новин в українських спеціалізованих виданнях та Інтер�

нет ресурсах щодо питань земельних ресурсів, їх збе�

реження та відновлення. Як свідчать літературні дані,

вагомий внесок у розвиток теоретико�методологічних

засад формування економічного стимулювання раціо�

нального використання та охорони земель зробили такі

вчені, як П.П. Борщевський, В.П. Галушко, Г.Д. Гуцуляк,

А.С. Даниленко, Д.С. Добряк, Й.М. Дорош, Л.Я. Нова�

ковський, П.Т. Саблук, А.М. Третяк, М.М. Федоров та

низка інших. Однак ця проблема потребує глибшого

дослідження й пошуку нових шляхів удосконалення

ефективного використання та охорони земель, у тому

числі у Полтавській області.

МЕТА СТАТТІ
Метою наукового дослідження є обгрунтування та

розроблення теоретичних та практичних засад і реко�

мендацій економічного стимулювання раціонального

використання та охорони земель у Полтавській області.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У цілому Полтавська область має значний агро�

ресурсний потенціал. Основна частина земель об�

ласті, близько 75,0 %, знаходиться у сільськогоспо�

дарському використанні. Сільськогосподарська ос�

воєність території складає більше 60 %. За останні�

ми дослідженнями у Полтавській області найбільша

вартість оренди землі в Україні, що свідчить про її

родючість та якість. Так, середня вартість оренди

землі в Україні на квітень 2015 року складає 727,6 грн.

/га на рік. Тоді як у Полтавській області за один гек�

тар землі, взятої в оренду, потрібно буде заплатити в

середньому 1327 грн. на рік.

Відповідно до вимог Земельного кодексу Украї�

ни, прийнятого 25 жовтня 2005 року, економічне

стимулювання охорони земель спрямоване на по�

силення зацікавленості власників і користувачів, у

тому числі орендарів, у збереженні та відтворенні

родючості грунтів, захисті земель від негативних

наслідків виробничої діяльності. Відповідно у ст.

205 Глави 35 Земельного кодексу (ЗКУ) зазначено

наступне:

1. Економічне стимулювання раціонального викори�

стання та охорони земель включає:

а) надання податкових і кредитних пільг громадя�

нам та юридичним особам, які здійснюють за власні

кошти заходи, передбачені загальнодержавними та ре�

гіональними програмами використання і охорони зе�

мель;

б) виділення коштів державного або місцевого

бюджету громадянам та юридичним особам для

відновлення попереднього стану земель, порушених не

з їх вини;

в) звільнення від плати за земельні ділянки, що пе�

ребувають у стадії сільськогосподарського освоєння

або поліпшення їх стану згідно з державними та регіо�

нальними програмами;

г) компенсацію з бюджетних коштів зниження до�

ходу власників землі та землекористувачів внаслі�

док тимчасової консервації деградованих та мало�

продуктивних земель, що стали такими не з їх вини

[3].

Однак ці засади не діють автоматично, потрібно

здійснювати послідовне державне регулювання приро�

докористування, зокрема землекористування, залуча�

ючи економічні стимули до екологічно спрямованої

діяльності суб'єктів господарювання.

Ще в кінці 2014 року Уряд України заявляв про на�

міри скоротити кількість податків із 22 до 9. Ці наміри

були закріплені у Коаліційній угоді. Згодом з'ясувало�

ся, що законом "Про внесення змін до Податкового

кодексу (ПКУ)", ухваленим 28 грудня 2014 року, збере�

жено туристичний збір та збір за паркування транспор�

тних засобів.

Так, кількість податків скоротилася з 22 до 11 (7 за�

гальнодержавних податків (ст. 9 ПКУ), 2 місцевих по�

датки та 2 місцевих збори (ст. 10 ПКУ)), до яких можна

також додати і тимчасовий податок — військовий збір.

Дані податки встановлюють лише мізерні пільги із спла�

ти податку на прибуток підприємств та пільги із сплати

земельного податку, що за певних умов можуть вико�

ристовуватися особами, які здійснюють заходи з охо�

рони земель.

Зокрема, пп. 283.1.2 ст. 238 ПКУ передбачає, що

за "землі сільськогосподарських угідь, що перебува�

ють у тимчасовій консервації або у стадії сільськогос�

подарського освоєння" земельний податок не справ�

ляється [7].

Щодо кредитних пільг, то 29 квітня 2015 року По�

становою № 300 Кабінет Міністрів України затвердив

"Порядок використання коштів, передбачених у дер�

жавному бюджеті для фінансової підтримки заходів в

агропромисловому комплексі шляхом здешевлення

кредитів". Відповідно до документа, компенсація на�

дається на конкурсній основі за укладеними кредит�

ними договорами за умови, що сума відсотків за кори�

стування кредитами та оплата інших банківських по�

слуг, пов'язаних з обслуговуванням кредиту, не пере�
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вищує 30 % річних. "Компенсація надається у розмірі

50 відсотків облікової ставки Національного банку, що

діє на дату нарахування відсотків за користування кре�

дитами, але не вище розмірів, передбачених кредит�

ними договорами, за кредитами, залученими у мину�

лому та поточному роках, відсотки за користування

якими нараховані і сплачені у поточному році", — заз�

начається у постанові. Компенсації підлягають відсот�

кові ставки за кредитами, залученими для покриття

витрат, пов'язаних із закупівлею пально�мастильних

матеріалів, насіння, мінеральних добрив, засобів за�

хисту рослин, запасних частин для ремонту сільсько�

господарської і зрошувальної техніки та обладнання,

енергоносіїв, та оплати послуг, пов'язаних з виконан�

ням ремонтних робіт, робіт (послуг) з підготовки та

обробки грунту, захисту рослин від хвороб і шкідників,

збирання врожаю та ін. Під час прийняття рішення

щодо надання компенсації перевага надається пози�

чальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реал�

ізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік

до 10 млн грн. та тим, які провадять діяльність з виро�

щування та розведення великої рогатої худоби молоч�

них порід, іншої великої рогатої худоби.

На наш погляд, залишається актуальним розроб�

ка механізму надання пільг для здійснення заходів

згідно із програмами використання і охорони земель.

Слід звернути увагу на досвід пільгового кредитуван�

ня Чехії. У даній країні було створено фонд для за�

безпечення залучення інвестицій у сільське господар�

ство. Фонд здешевлював кредити комерційних банків

за умови виконання певних умов (фінансування про�

ектів, що повністю відповідають вимогам програми;

здійснення підтримки проекту один раз; підтримка не

надається суб'єктам, які не виконують свої зобов'я�

зання щодо до держави, мають неврегульовані вимо�

ги). Залежно від терміну погашення позики гаран�

тується: до 50 % кредиту — якщо його погашають за

2 роки; до 70 % — за погашення за 5 років; до 85 %

— за терміну погашення понад 5 років. Фонд випла�

чує за позичальника обумовлену частину відсотка,

оголошує щоквартально (відсутність стабільності для

самого позичальника, внаслідок чого виникає пробле�

ма з побудовою перспективного планування). Проце�

дура надання коштів виглядає наступним чином: пре�

тендент готує бізнес�план та надає його у комерцій�

ний банк для отримання кредиту. Якщо банк готовий

позичити кошти, фермер подає заяву до Фонду і у разі

позитивного рішення останній видає субсидію або

гарантію [1].

Умовою надання коштів зазначається факт по�

гіршення земель не з вини суб'єктів, що здійснюють

поліпшення (п."б" ч.1 ст.205 ЗКУ), а цільовим призна�

ченням коштів визначається лише відновлення земель.

Процитована норма самостійного регулятивного наван�

таження не несе.

Слід зупинитися на тому, що закони про державний

бюджет на відповідний рік традиційно передбачали ви�

датки на "докорінне поліпшення земель" незалежно від

причин, що спричинили необхідність такого поліпшен�

ня. Бюджетне фінансування за напрямом "Докорінне

поліпшення земель науково�дослідних господарств" на

2015 рік не передбачене.

Порядок використання наданих коштів (які не ви�

діляються, як правило) на сьогодні визначається По�

становою Кабінету Міністрів України від 13.02.2012

року № 104 "Про затвердження Порядку використан�

ня коштів, передбачених у державному бюджеті для

фінансової підтримки заходів в агропромисловому

комплексі" (стосується, зокрема, "фінансування за�

ходів із захисту, відтворення та підвищення родючості

грунтів"), наказом Мінагрополітики та Мінфіну "Про

затвердження Порядку використання коштів Держав�

ного бюджету України на оплату робіт з докорінного

поліпшення земель" від 27.01.2002 року № 58/136.

Порядок передбачає розподіл коштів між підприєм�

ствами на підставі рішень конкурсних комісій, які

здійснюють процедуру конкурсного відбору на підставі

наказу Міністерства аграрної політики "Про затверд�

ження Положення про умови проведення конкурсу на

надання коштів Державного бюджету України на оп�

лату робіт з докорінного поліпшення земель" від

31.07.2002 року № 216. Виділення коштів місцевого

бюджету може регулюватися на регіональному та ло�

кальному рівні.

Щодо пункту в) ЗКУ, то його виконання не можли�

ве, оскільки звільнення від плати за землю земельних

ділянок, що перебувають у стадії поліпшення їх стану

згідно з державними та регіональними програмами (п.

"в" ч. 1 ст. 205 ЗКУ; ст. 27 Закону України "Про охо�

рону земель") не передбачене у Податковому кодексі

України.

Чинне законодавство України а саме: ст. 171, 172

ЗКУ, наказ Міністерства аграрної політики та продо�

вольства України від 26.04.2013 року № 283 "Порядок

консервації земель", не регламентують засад компен�

сації. У свою чергу закони про державний бюджет, як

правило, не передбачають виділення коштів на компен�

сацію.

При розробці законодавства щодо компенсації при

здійсненні консервації земель можна врахувати досвід

Польщі. Програма активізації сільської місцевості, роз�

почата напередодні вступу Польщі до ЄС, передбачає,

зокрема, компенсаційні доплати за заліснення сільсько�

господарських земель та здійснення догляду за насад�

женнями. Отримувачами компенсації є сільськогоспо�

дарські виробники або їх групи, залісненню підлягає не

менше 3 га. Оплата здійснюється одноразово з розра�

хунку: через рік — фінансова допомога на заліснення;

за 5 років — премія за опіку; за 20 років — премія за

заліснення [4].

Сільськогосподарське кредитування є одним із

основних джерел фінансування сільськогосподарсь�

ких підприємств. Однак дослідження процесу креди�

тування сільського господарства, який здійснюється

за останні роки, свідчить про наявність у цій сфері

проблем.

Станом на 1 січня 2015 року в Україні, за даними

Національного банку України, налічувалося 163 банки,

що на 17 одиниць менше ніж роком раніше (180 банків

станом на 01.01.2014 року). Тільки 20 із них практику�

ють у своїй діяльності надання послуг з агрокредиту�

вання [6]. Проблемою у кредитному забезпеченні аграр�

них підприємств є неврахування специфіки і особливо�

стей аграрного сектора економіки, нестабільна фінан�
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сова підтримка держави та нерозвиненість кредитуван�

ня цих підприємств іншими кредитними структурами, які

повинні відігравали вагому роль у фінансуванні таких

підприємств.

Кількість банків, які займаються агрокредитуван�

ням, останнім часом щорічно зменшується. Особливо

цей процес став очевидним восени минулого року. Чи�

мало банків перенаправили свої гроші з аграрного сек�

тору в машинобудування, інші галузі національної еко�

номіки.

Банк кредитує за наявності заставного майна і ба�

жано, щоб його вартість на 200—250 % перевищува�

ла суму позики. Якщо, наприклад, ви хочете взяти кре�

дит на 100 тис. грн., то вам потрібно надати заставу на

200—250 тис. грн. Це пояснюється фінансовою кри�

зою у країні, високим рівнем інфляції. Тому банки хо�

чуть убезпечити себе від можливих фінансових ризиків

[5].

Проблемою також є те, що здебільшого кредитні

кошти використовуються для придбання посівного ма�

теріалу, техніки та пального. Це свідчить про те, що

фактично кредитування не можна ідентифікувати як

дієвий інструмент стимулювання раціонального аграр�

ного землекористування. Лише в окремих випадках кош�

ти спрямовуються на відновлення порушених земель, їх

захист від антропогенного навантаження та втрати ро�

дючості.

Для вдосконалення кредитування як інструменту

стимулювання раціонального аграрного землекористу�

вання необхідно розробити та відпрацювати механізм,

за яким пільгові кредити за зниженими ставками будуть

надаватися за цільовим призначенням: на вдосконален�

ня структури сільськогосподарських угідь і посівних

площ, грунтозахисний обробіток земель, застосування

біологічних методів захисту рослин та сучасної сільсько�

господарської техніки тощо.

У Полтавській області проводиться робота щодо

виконання робіт з охорони земель та впровадження

заходів із збереження та підвищення родючості

грунтів.

Так, протягом 2013 року у Полтавській області

проведено консервацію 0,436 тис. га деградованих та

малопродуктивних земель, що менше у 3,3 рази у по�

рівнянні з попереднім роком (у 2012 році — 1,456 тис.

га, що більше ніж у двічі обсягів попереднього року;

у 2011 році — 0,695 тис. га, що на 0,035 га, або на 5

% більше ніж у 2010 році; у 2010 — 0,66 тис. га зе�

мель), потребують консервації ще 38,791 тис. гектарів

[8].

У 2013 році в області розпочато реалізацію Регіо�

нальної цільової програми розвитку водного господар�

ства та екологічного оздоровлення басейну річки

Дніпро Полтавській області на період до 2021 року (зат�

верджена Рішенням шістнадцятої сесії шостого скликан�

ня Полтавської обласної ради від 23 травня 2013 року).

Зазначеною Програмою передбачені видатки: на рекон�

струкцію і будівництво берегоукріплювальних споруд на

суму 51,84 млн грн., на заліснення прибережних захис�

них смуг на суму 11,283 млн грн., а також на інші захо�

ди, виконання яких дозволить поступово зменшувати

площі еродованих, підтоплених земель та зсувонебез�

печних ділянок.

Для інженерного захисту від підтоплення з облас�

ного фонду у 2010 році витрачено кошти в розмірі

412,4 тис. грн. У 2011 році на берегоукріплювальні

заходи передбачалося фінансування з екологічного

фонду в розмірі 780 тис. грн., станом на 01.01.2012

року освоєно — 472,78 тис. грн.; у 2012 році — в

розмірі 1269,0 тис. грн., станом на 01.01.2013 проф�

інансовано — 337,912 тис. грн.; у 2013 році 873,746

тис. грн., станом на 01.01.2014 рік профінансовано

— 552,046 тис. грн.

З початку 2015 року у Полтавській області у поряд�

ку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісо�

господарського виробництва нараховані кошти у

розмірі 556,3 тис. грн. До бюджетів усіх рівнів з почат�

ку року (з урахуванням заборгованості минулих років)

надійшло 2155,5 тис. грн. Кошти, що надійшли, частко�

во (у сумі 203,6 тис. грн) використані на заходи, перед�

бачені статтею 109 Земельного кодексу України, а саме:

172,7 тис. грн. — на інвентаризацію земель та 30,9 тис.

грн; — на проведення нормативної грошової оцінки зе�

мель. На сьогодні залишок коштів, що надійшли у по�

рядку відшкодування втрат сільськогосподарського та

лісогосподарського виробництва в області на спеціаль�

них рахунках відповідних місцевих рад становить

16193,7 тис. грн. [8].

На нашу думку, органам виконавчої влади та місце�

вого самоврядування Полтавської області слід прикла�

сти зусилля для забезпечення виконання робіт з охо�

рони земель за кошти, які надійшли у порядку відшко�

дування втрат сільськогосподарського та лісогоспо�

дарського виробництва та наявні на спеціальних рахун�

ках місцевих рад. Зокрема на розробку схем із земле�

устрою щодо використання та охорони земель на тери�

торії відповідних адмінутворень (район, місцеві ради).

Важливими складовими використання та охорони

земель є схеми і проекти землеустрою, які дають змогу

враховувати умови землекористування, його грунтово�

кліматичні ресурси і на цій основі диференційовано ви�

значати комплекс заходів щодо використання та охо�

рони земель, підвищення родючості грунтів та покра�

щення їх складу.

Через те, що більшість земель сільськогоспо�

дарського призначення — орендовані землі, еконо�

мічне стимулювання раціонального землекористуван�

ня має впроваджуватися саме для таких земель. Ціка�

вим є запровадження екоплатежів, які сплачують

орендарі за погіршення якості земель та екологічно�

го стану грунтів під час користування орендованими

ділянками. Також доцільним було б введення у Пол�

тавській області заохочувальних економічних заходів

для орендарів, які здійснюють заходи з поліпшення

якісного стану земельних ділянок: субсидії, пільги,

компенсації — за умови підвищення вмісту гумусу та

родючості грунтів.

Оскільки більшість договорів оренди земельних

ділянок укладаються строком на 1—5 років, це не спо�

нукає землекористувачів належним чином піклуватися

про якісний стан грунтів. Відтак, доцільно законодавчо

визначити мінімальний строк оренди земель, який за�

безпечував би раціональне використання та охорону

сільськогосподарських угідь. На нашу думку, цей строк

має становити не менше 7—9 років [2].
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У зв'язку з незадовільним станом матеріально�тех�

нічного забезпечення сільськогосподарських товаро�

виробників (на 100 га ріллі нараховується трохи більше

1 трактора та 0,5 зернозбиральних комбайнів на 100 га

зернових культур тощо) держава повинна бути зацікав�

лена в тому, щоб забезпечити землекористувачів сучас�

ними засобами виробництва та матеріалами промисло�

вого походження, які б відповідали вимогам ресурсое�

кологічної безпеки ведення аграрної діяльності і вико�

ристання землі. Оскільки оптимальне технічне забезпе�

чення аграрних підприємств є основою для раціональ�

ного землекористування. Посилення дії примусових і

стимулюючих важелів економічного механізму раціона�

лізації землекористування сприятиме нагромадженню

коштів та покращанню фінансування землеохоронної

діяльності.

Таким чином, для покращення фінансування та за�

безпечення охорони земель у сільському госпо�

дарстві необхідно використовувати економічні важелі

раціонального земельного користування: дотації, суб�

сидії, податкові та кредитні пільги, компенсацію втра�

ти доходів через консервацію грунтів, застосування

відповідної цінової політики щодо виробництва еко�

логічно чистої продукції, платність землекористуван�

ня, додаткове оподаткування, екологічні збори за

погіршення якісних показників грунтів, штрафи за

порушення принципів раціонального землекористу�

вання.

Усі кошти, які надходитимуть від платежів за пору�

шення землеохоронного законодавства, мають нагро�

маджуватися в Державному земельному банку, а їх ви�

користання має бути тільки за цільовим призначенням.

Потребують удосконалення нормативно�законодавчі

акти у розрізі землекористування та охорони земель�

них ресурсів з тим, щоб значно підвищити роль та зна�

чення економічних важелів в управлінні використання

земель аграрними суб'єктами.

ВИСНОВКИ
Отже, суть економічного стимулювання раціональ�

ного використання та охорони земель полягає у ство�

ренні органами державної влади та місцевих органів

управління сприятливих умов, які б спонукали власників

землі та орендарів активно приймати участь у виконанні

заходів, пов'язаних з раціональним використанням та

охороною земель в умовах розбудови незалежної дер�

жави.

Першочерговою метою економічного стимулюван�

ня раціонального використання та охорони земель у

Полтавській області має стати ефективне володіння зем�

лею, збереження та відтворення родючості українських

грунтів. Застосування державою заходів екологічного

впливу на землевласників та землекористувачів повин�

но відбуватися у поєднанні з дією ринкових механізмів

та побудови моделі раціонального використання і охо�

рони земель. Тільки у такому поєднанні буде отрима�

ний максимальний ефект у сфері екологічно безпечно�

го й раціонального використання та охорони земель.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Досвід еволюції ринкових трансформацій в еко�

номіці України підтвердив залежність розвитку ринку

злиттів та поглинань від політики держави. Держава

впливає на активність процесів протікання злиттів та

поглинань через сукупність напрямів та сфер свого впли�

ву, зокрема шляхом контролю за можливими наслідка�

ми впливу об'єднання корпорацій на стан відповідного

ринку, формуванням системи захисту прав інвесторів,

визначенням правил обігу акцій та передачі прав влас�

ності тощо. Державне регулювання злиття та поглинан�

ня представляє собою процес впливу держави на стан

концентрації в економіці способом об'єднання статут�

них капіталів та набуття прав власності в корпораціях.

Необхідність формування системи державного регулю�

вання процесів злиття та поглинання обумовлена мож�

ливістю їх негативного впливу на стан відповідного рин�

ку, зокрема монополізацією окремих галузей діяль�
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ності, негативним впливом злиття та поглинання на стан

економіки та кінцевого споживача. Недопущення нега�

тивних наслідків впливу злиттів та поглинань обумов�

люють необхідність державного контролю як за проце�

сами їх протікання, так і можливими наслідками впливу

на стан економіки.

Актуальність дослідження системи державного кон�

тролю та державного регулювання процесів злиттів та

поглинань та постійного моніторингу відповідності такої

системи вимогам економіки підтверджується постійни�

ми еволюційними змінами системи державного регулю�

вання в країнах ЄС та США [2; 3; 5].

НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Тенденції розвитку економіки України засвідчили

наявність низки негативних ознак, які є проявами низь�

кої ефективності державного регулювання. На сьогодні
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державне регулювання процесів злиття у сукупності зі

значною організаційною складністю їх реалізації при�

звело до незначної кількості таких угод в економіці Ук�

раїни, попри те, що порівняно з поглинанням корпо�

рацій, угоди злиття характеризуються більшою прозо�

рістю та призводять до формування конкурентоспрос�

проможних, інноваційноздатних організаційних струк�

тур.

Частково причинами відсутності тенденцій до фор�

мування великих підприємств в Україні шляхом злиття

є відсутність постійного моніторингу направленості

впливу державного регулювання на тенденції розвитку

злиттів та поглинань та процесу удосконалення систе�

ми державного регулювання з метою формування умов

для зростання активності розвитку корпоративного сек�

тору економіки України, в тому числі і шляхом злиття та

поглинання корпорацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Процеси розбудови потужних компаній, які ма�

ють високу ринкову вартість відбувалися протягом

минулого століття й продовжують розвиватися сьо�

годні в усіх економічно розвинених країнах світу

шляхом поширення інтеграції між суб'єктами госпо�

дарювання на основі здійснення злиттів та погли�

нань.

Необхідно відзначити, що окремі аспекти цих питань

розглядалися вітчизняними та зарубіжними вченими.

Проблеми інтеграції підприємств шляхом злиттів по�

глинань досліджувались в роботах таких закордонних

вчених: Г. Дінза, Ф. Еванса, Д. Бішопа, Д. Депамфіліса,

С. Ріда, П. Гохана, , Н. Рудик, О. Семенкової, І. Володи�

мирової, Ю. Іванова, Ю. Ігнатішина В. Гейця, Л. Феду�

лової та ін.

Так, Т. Гаплін та М. Хендон розглядають процедуру

інтеграції компаній, П. Гохан вивчає, зокрема, сучасні

види реструктуризації бізнесу такі, як вороже поглинан�

ня, угоди з борговим фінансуванням, банкрутство тощо,

С. Рід та А. Лажу вивчають всі аспекти та етапи угод

злиттів та поглинань на досвіді США, Ф. Еванс, Е. Бішоп

досліджують вартість компаній в процесі злиттів та по�

глинань.

Питання державного регулювання злиттів та по�

глинань не є новими для науки, однак досліджується

вони, здебільшого, з позицій юридичної системати�

зації основних сфер такого регулювання та регулю�

ючих їх нормативних активів [1], аналізу роботи

органів державного регулювання [8], відповідності

української системи державного регулювання нормам

країн з розвиненою ринковою економікою (США, ЄС)

[2; 3; 5].

МЕТОЮ СТАТТІ
Метою статті є дослідження існуючої системи дер�

жавного регулювання процесів злиттів та поглинань з

позицій існуючих наукових підходів та обгрунтування на�

прямів удосконалення інструментів такого регулюван�

ня.

Об'єкт дослідження — ринкові процеси злиттів та

поглинань в Україні.

Предмет дослідження — вплив держави на розви�

ток ринку злиттів та поглинань.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Державне регулювання процесів злиттів та погли�

нань спрямоване на реалізацію мети державної еконо�

мічної політики. З урахуванням напрямів державної еко�

номічної політики, які визначені в статті 10 Господарсь�

кого Кодексу України, процеси злиття та поглинання є,

з одного боку, інструментами реалізації структурно�га�

лузевої, інвестиційної, політики інституційних перетво�

рень, а з іншого боку, є об'єктом регулювання в рамках

реалізації антимонопольно�конкурентної та податкової

політики (рис. 1).

Така роль процесів злиттів та поглинань у рамках

реалізації економічної політики держави обумовлює не�

обхідність глибоких економічних досліджень впливу

активності злиттів та поглинань на реалізацію кожної із

складових елементів економічної політики держави та

постійного моніторингу за мірою досягнення поставле�

них завдань та реалізацією мети відповідної державної

політики.

Отже, дослідження ефективності системи держав�

ного регулювання процесів злиттів та поглинань слід

розглядати в контексті їх місця в економічній політиці

держави, де злиття та поглинання виступають як резуль�

тати впливу антимонопольно�конкурентної та податко�

вої політик держави та є інструментами реалізації струк�

турно�галузевої, інвестиційної та політики інституційних

перетворень.

Щодо державної політики регулювання процесів

злиттів та поглинань, то слід зауважити, що на сьогодні

вона здійснюється шляхом визначення об'єктів, су�

б'єктів, засобів та методів регулювання,

Об'єктами регулювання злиття та поглинання в на�

ціональному законодавстві є:

1) законодавчо закріплена процедура об'єднан�

ня активів та статутних капіталів двох корпорацій

[8; 14]; прогнозовані наслідки злиттів та поглинань

[11];

2) оподаткування суб'єктів в процесі злиття та по�

глинання [13];

Рис. 1. Процеси злиттів та поглинань в економічній політиці держави

Джерело: складено автором.
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3) процедура реєстрації об'єднаної в результаті

злиття корпорації [10];

4) процедура придбання акцій в процесі поглинан�

ня [8; 12];

5) процеси залучення капіталу через інструменти

фондового ринку [12].

Отже, регулювання злиття та поглинання здійс�

нюється як законами та підзаконними актами, які ре�

гулюють окремі аспекти діяльності підприємств, не�

залежно від організаційно�правової форми діяльності

та процедури їх утворення, так і спеціальні закони,

які регулюють правовідносини акціонерних това�

риств.

Перший закон, який визначив основні засади регу�

лювання впливу процесів злиттів та поглинань на стан

товарного ринку в рамках реалізації антимонопольно�

конкурентної політики держави, був Закон України "Про

обмеження монополізації та попередження недобросо�

вісної конкуренції у підприємницькій діяльності", який

був прийнятий в 1992 р. Сформований в період станов�

лення законодавчої бази незалежної України, даний за�

кон визначив основну направленість регулюючого впли�

ву та основний інструмент такого регулювання. Закон

1992 року був прийнятий в сукупності з низкою інших

законів, основне призначення яких полягало у станов�

ленні ринкової економіки України, що і зумовило його

точковий характер у підходах до регулювання процесів

злиттів та поглинань.

Розвиток економічних відносин в країні, який

призвів до зростання конкуренції на ринку та укруп�

нення виробників товарів та послуг вимагав поглиб�

лення змісту та уточнення меж концентрації, що знай�

шло своє відображення в Законі України "Про захист

економічної конкуренції", який був прийнятий в 2001

році. Закон України "Про захист економічної конку�

ренції" відповідав нормам європейського законодав�

ства в частині регулювання процесів злиттів та погли�

нань. Будучи логічним продовженням політики, зак�

ладеної в Законі "Про обмеження монополізації та по�

передження недобросовісної конкуренції у підприє�

мницькій діяльності", Закон "Про захист економічної

конкуренції" ввів поняття концентрація та деталізу�

вав умови контролю та регулювання процесів концен�

трації на ринку товарів, тим самим визначивши умови

та інструменти регулювання процесів злиттів та по�

глинань.

З 2001 року розвиток процесів злиттів та поглинань

був спрямований на розвиток складних організаційних

структур та поступову консолідацію активів та концен�

трацію виробництва в таких структурах. Логічним за�

вершенням таких процесів стало формування доміну�

ючих компаній в більшості видів економічної діяль�

ності.

Основними індикаторами контролю є: частка відпо�

відного ринку, вартість (сукупна вартість) активів, об�

сяг (сукупний обсяг) реалізації товарів.

Одним з основних інструментів такого контролю є

дозвіл на концентрацію.

Так, у статті 24 Закону "Про захист економічної кон�

куренції" визначено, що концентрація може бути

здійснена лише за умови попереднього отримання доз�

волу Антимонопольного комітету України чи адмініст�

ративної колегії Антимонопольного комітету України

[6]:

1) у випадках, коли сукупна вартість активів або су�

купний обсяг реалізації товарів учасників концентрації,

з урахуванням відносин контролю, за останній фінан�

совий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму,

еквівалентну 12 мільйонам євро , і при цьому:

— вартість активів або обсяг реалізації товарів, у

тому числі за кордоном, не менш як у двох учасників

концентрації, з урахуванням відносин контролю, пере�

вищує суму, еквівалентну 1 мільйону євро, визначену за

курсом Національного банку України, що діяв в останній

день фінансового року у кожного, та вартість активів

або обсяг реалізації товарів в Україні хоча б одного

учасника концентрації, з урахуванням відносин контро�

лю, перевищує суму, еквівалентну 1 мільйону євро, виз�

начену за курсом Національного банку України, що діяв

в останній день фінансового року;

2) у випадках, незалежно від сукупної вартості ак�

тивів або сукупного обсягу реалізації товарів учасників

концентрації, коли частка на певному ринку товару будь�

якого учасника концентрації або сукупна частка учас�

ників концентрації, з урахуванням відносин контролю,

перевищує 35 відсотків, та концентрація відбувається

на цьому чи суміжному з ним ринку товару.

Для оцінювання об'єктивності використання індика�

торів контролю в системі антимонопольно�конкурент�

ної політики було проаналізовано показники діяльності

підприємств промисловості в 2013 році за групами

підприємств (табл. 1).

Таблиця 1. Показники діяльності підприємств промисловості в 2013 р.

 
Підприємства за розмірами

Всього великі середні малі 
Необоротні активи, млн грн. 742275,5 229975,7 60700,7 1032952 
Оборотні активи, млн грн. 502750,6 263157,9 72800,1 838708,6 
Сума активів, млн грн. 1245026,1 493133,6 133500,8 1871661 
Кількість підприємств промисловості 382 5569 43179 49130 
Активи одного підприємства, млн грн. 3259,23 88,55 3,09 38,10 
Середній офіційний курс за 2013 рік, євро/ грн. 10,61 10,61 10,61 10,61 
Активи одного підприємства, млн євро 307,18 8,35 0,29 3,59 
Обсяг реалізованої продукції, млн грн. 934135,1 461843,4 77113,0 1473091,5 
Обсяг реалізованої продукції, млн євро 88042,89 43529,07 7267,95 138839,92 

Обсяг реалізованої продукції одного 
підприємства, млн євро 

230,48 7,82 0,17 2,83 

Обсяг реалізованої продукції на 1 грн. активів 0,75 0,94 0,58 0,79 

Джерело: складено за даними [4].
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За даними проведеного аналізу було виявлено, що

за показниками обсяг реалізованої продукції одного

підприємства та активи одного підприємства великих та

середніх підприємств України сформовані на рівні, який

наближений або перевищує порогові значення, при до�

сягненні яких злиття таких корпорацій вимагатиме не�

обхідності отримання дозволу на концентрацію. Зважа�

ючи, що злиття та поглинання — це процеси, пов'язані

з передачею прав власності на акції, тому отримання

дозволу на концентрацію необхідне у всіх випадках

злиття великих та середніх підприємств. Така ситуація

призводить до необхідності структурування активів

учасників в процесі підготовки до процесу злиття, до

поодиноких прикладів концентрації без дозволу Анти�

монопольного комітету України, до заниження еконо�

мічних показників діяльності для отримання дозволу на

концентрацію тощо.

Еволюція становлення системи державного регу�

лювання у країнах світу призвела до становлення двох

моделей регулювання процесів злиття та поглинання:

монорегуляторної та полірегуляторної. При моноре�

гуляторній моделі державного регулювання існує єди�

ний державний регулятор. Така модель державного

регулювання характерна для Великобританії та Фран�

ції.

Для полірегуляторної моделі державного регулю�

вання характерною є наявність декількох органів дер�

жавної влади, які регулюють злиття та поглинання, та

розвинутої системи саморегулівних орагнізацій. Поліре�

гуляторна система характерна для США, Росії та Украї�

ни [1, с. 217].

Органами, які здійснюють державне регулювання

процесів злиття та поглинання в Україні є Верховна Рада

України, Антимонопольний комітет, Державна фіскаль�

на служба, Національна комісія з цінних паперів та фон�

дового ринку. Серед саморегулівних організацій найб�

ільший вплив на процеси злиттів та поглинань мають

галузеві асоціації виробників, Союз промисловців та

підприємців (табл. 2).

Податкова політика відноситься до тих видів по�

літики, які формують економічні стимули реалізації угод

злиттів та поглинань. Інструментами реалізації податко�

вої політики в контексті її впливу на процеси злиттів та

поглинань є податок на прибуток та податок на додану

Таблиця 2. Органи державного регулювання

Джерело: складено автором на основі [6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16].

Рис. 2. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у промисловості в діючих
та приведених цінах за 2006—2013 рр.

Джерело: складено за [4].
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вартість. У відповідності до Податкового кодексу

України, злиття корпорацій пов'язане з виникненням

наступних об'єктів податкового регулювання:

1) податкове зобов'язання. У відповідності до

Податкового кодексу України визначено, що у разі

об'єднання двох або більше платників податків в одно�

го платника податків, об'єднаний платник податків на�

буває усіх прав і обов'язків щодо погашення грошових

зобов'язань чи податкового боргу всіх платників по�

датків, що об'єдналися;

Передача всіх активів учасників злиття на баланс

правонаступника не є об'єктом оподаткування.

2) операції обміну акцій. Такі операції не супровод�

жуються виникненням податкового зобов'язання у пра�

вонаступника (об'єднаної корпорації);

3) додаткова емісія акцій об'єднаної в результаті

злиття корпорації теж не є об'єктом оподаткування.

Процеси злиття та поглинання впливають на стан

галузевих ринків, оскільки при злитті корпорацій відбу�

вається зміна структури учасників ринку, при поглинанні

— зміна структури власності галузевих виробників. Дані

зміни можуть мати як позитивний, так і негативний вплив

на стан галузевих ринків. Зменшення кількості учасників

ринку призводить до зниження рівня конкуренції на

ринку, зростання обсягів виробництва в рамках об'єдна�

ної в результаті злиття корпорації небезпечне з огляду

на можливості домінування на ринку та досягнення мо�

нопольного стану.

Так, за даними таблиці 1 кількість великих підпри�

ємств в 2013 році становила 0,7% загальної кількості

підприємств промисловості, але вони формують 63%

обсягу реалізованої промислової продукції в Україні,

на середні підприємства припадає відповідно 11%

кількості та 31% обсягу реалізованої промислової про�

дукції, а на малі 88% та 5% відповідно.

В економіці в цілому за даними Державної служби

статистики України, в 2013 році частка великих, середніх

та малих підприємств становила відповідно 0,2%; 5,5%;

94,3%, а обсяг реалізованої продукції — 40,0%; 39,0%;

21,0%. У 2006 році такі співвідношення становили 0,3%;

6,9%; 92,8% та 36,6%; 44,6%; 18,0%.

Отже, за період 2006—2013 років не відбулося знач�

них структурних змін в кількості основних суб'єктів рин�

ку та змін у обсягах виробленої ними продукції. Підтвер�

дженням даного факту є динаміка обсягів реалізованої

продукції підприємств промисловості у приведених

цінах за 2005—2012 роки (рис. 2).

Так, стійкість показника обсягу реалізованої про�

дукції у приведених цінах свідчить про незмінність то�

варного наповнення ринку та про зростання вартісних

показників виключно за рахунок зростання ціни.

З періоду прийняття Закону "Про захист економіч�

ної конкуренції" законодавство щодо регулювання

наслідків впливу процесів злиття та поглинання на стан

економіки України не змінювалося. Однак слід заува�

жити, що переважаючим способом зміни структури еко�

номіки України були процеси злиттів та поглинань, які

зумовили зміни стану більшості ринків товарів в напрям�

ку зростання їх концентрації.

За даними Антимонопольного комітету серед сумар�

ної кількості угод концентрації найбільшу питому вагу

мають угоди поглинання (придбання акцій, часток, паїв).

Злиття корпорацій як процес структурних змін в еко�

номіці країни не відзначається значною активністю в

силу існування низки організаційних, законодавчих,

ринкових чинників та причин, зумовлених особистими

мотивами власників.

Існуюча державна політика контролю за процесами

концентрації це політика контролю злиттів та поглинань.

Серед трьох розглянутих способів реорганізації в Україні

переважає поглинання корпорацій шляхом придбання

пакетів акцій, які надають можливість набути контроль

над придбаним об'єктом. Причини активності процесів

поглинання пов'язані з тим, що поглинання корпорацій,

порівняно з іншими способами набуття прав власності на

підприємство, має низку особливостей з огляду на мож�

ливості його впливу на процеси концентрації, зокрема:

1) оскільки набуття контролю над підприємством не

супроводжується утворенням одного суб'єкта господа�

рювання, тому сукупна частка на ринку учасників погли�

нання не повинна перевищувати 50% обсягу ринку, на

відміну від злиття, яке пов'язане з утворенням одного

суб'єкта господарювання, частка якого на ринку не по�

винна перевищувати 30%;

2) поглинання корпорацій здійснюється здебільшо�

го у суміжних, технологічно залежних галузях діяль�

ності, що знижує прямий вплив на концентрацію на

відповідних ринках та не потребує дозволів на концен�

трацію. Злиття характерне для підприємств однієї галузі

діяльності і проявляється в злитті технологічно одно�

рідних виробництв (наприклад злиття двох виробників

автомобілів, злиття двох банків тощо), що небезпечне

з огляду на можливості впливу на зміну стану концент�

рації на даних ринках;

Рік 

Вид концентрації

Злиття 
Спільне створення 

суб’єкта 
господарювання 

Набуття 
контролю 

Придбання акцій 
(часток, паїв) Інші Всього 

2006 20 23 41 415 8 507 
2007 13 21 11 663 11 719 
2008 26 34 43 711 1 815 
2009 1 16 45 394 24 480 
2010 21 25 71 401 41 559 
2011 13 18 136 417 1 585 
2012 31 32 106 576 5 750 
2013 20 23 73 655 8 779 
Всього 86 114 431 2443 79 3153 

Таблиця 3. Розподіл наданих Антимонопольним комітетом України у 2009—2013 рр. дозволів
на концентрацію суб'єктів господарювання за видами

Джерело: складено за даними [7].
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3) з позиції організаційної працемісткості робіт

щодо реалізації угоди поглинання, вони є менш трудо�

місткими та організаційно простішими, оскільки не ви�

магають перереєстрації організаційно�правової форми

діяльності корпорацій та не пов'язані зі зміною їх назв.

У процесі злиття відбувається лише зміна прав власності

на акції корпорації — продавця (поглинутої корпорації).

На відміну від поглинання, злиття корпорацій відносить�

ся до складних організаційних процесів, з сукупністю

працемістких юридичних, фінансових, бухгалтерських,

управлінських процедур, логічним завершенням яких є

реєстрація новоутвореного підприємства, реєстрація в

НКЦПФР емісії акцій новоутвореного підприємства,

реєстрація акцій в депозитарії тощо.

Сукупність вказаних характеристик призвела до ви�

користання процесів поглинання як основних інстру�

ментів перерозподілу власності на промислові активи у

економіці України та формування сукупності пов'язаних

осіб, що зумовило низку негативних явищ, проявами

яких є трансфертне ціноутворення, податкова оптимі�

зація тощо.

ВИСНОВКИ
На сьогодні Україна стоїть перед необхідністю по�

шуку напрямів подальшого економічного розвитку. В

системі набору можливих варіантів розвитку неабияку

роль відіграє система державного регулювання, яка за

двадцятирічну історію показала свій вплив на асимет�

ричність розвитку як груп суб'єктів підприємництва, так

і на спосіб їх утворення. Тільки дослідження впливу ан�

тимонопольного регулювання на процеси злиттів та по�

глинань показало необхідність змін законодавства на

основі забезпечення його відповідності реальним потре�

бам економіки України. Економіка вимагає лідерів про�

мислового та аграрного виробництва, здатних конкуру�

вати на зарубіжних та національних ринках. Забезпе�

чити реалізацію даної мети економічної політики дер�

жави можна лише шляхом створення умов для утворен�

ня великих суб'єктів ринку та формування конкуренції

між ними. Способом реалізації даної мети є процеси

злиття та поглинання.

Аналіз співвідношень між існуючими законодав�

чими вимогами до регулювання угод злиттів та погли�

нань та реальними можливостями національних кор�

порацій до їх виконання дозволив виявити наступні

проблеми:

1) будь�яке злиття великих та середніх підприємств

України супроводжується необхідністю отримання доз�

волу на концентрацію;

2) найвищу ефективність використання активів де�

монструють середні підприємства;

3) фіксація індикаторів контролю за злиттями та

поглинаннями в іноземній валюті (євро) змінює умови

реалізації таких процесів для національних підприємств.

При цьому слід відзначити, що дослідження динаміки

обсягів реалізації та активів підприємств підтвердило їх

відносно стійку динаміку та відносну сталість поведін�

ки. Прив'язування обсягів реалізації та активів як інди�

каторів контролю до євро закладає елементи можли�

вої нестійкості в тенденції процесів злиттів та поглинань;

4) існуюча система регулювання процесів злиттів та

поглинань не вплинула на формування раціональних

пропорцій структури суб'єктів господарювання. Пе�

реважаючим суб'єктом підприємницької діяльності в

Україні залишається мале підприємство, частка якого

в обсягах промислового виробництва є незначною;

5) результатом реалізації існуючої системи держав�

ного регулювання став перерозподіл власності на існу�

ючі промислові та аграрні активи з використанням про�

цесів набуття контролю (поглинання) та придбання

акцій.

Отже, з представленого економічного аналізу ре�

зультатів впливу злиттів та поглинь на розвиток еконо�

міки України можна зробити висновок про те, що існу�

юча система регулювання процесів злиттів та поглинань

спрямована не на стимулювання їх розвитку, а на стри�

мування активності таких процесів. Замість активності

розвитку підприємництва спостерігається активність

процесів перерозподілу власності.

Удосконалення системи державного регулювання

повинно відбуватися в напрямі перенесення акцентів з

контролюючого впливу держави на контролюючий

вплив всіх зацікавлених осіб (конкурентів, інвесторів,

банків тощо).

Для реалізації означеної пропозиції доцільне вико�

ристання існуючих наукових підходів до дослідження

економічних процесів, зокрема процесного і системно�

го підходів.

Так, у відповідності із процесним підходом злиття

корпорацій можна представити як сукупність логічно

взаємопов'язаних стадій: передінтеграційної, інтегра�

ційної та післяінтеграційної. Забезпечення ефективно�

го контролю за процесами злиття та поглинання зі сто�

рони всіх зацікавлених осіб можливе лише при умові

формування державою умов для його організації. Такі

умови повинні бути сформовані шляхом державного ре�

гулювання процедур, які дозволяють забезпечити такий

контроль. Такі процедури мають бути розроблені у

відповідності до кожної із стадій процесу злиття кор�

порацій.

Реалізація означеної пропозиції можлива шляхом

формування низки законодавчих актів щодо визначен�

ня ознак недобросовісної поведінки корпорацій на рин�

ку, процедур її підтвердження, порядку оскарження та�

ких дій всіма особами, яким завдана шкода такої пове�

дінки тощо.

Контроль суб'єктами ринкових відносин можливий

лише за умови законодавчого закріплення необхідності

забезпечення прозорості діяльності корпорації, інфор�

мованості про наміри здійснення концентрації (в т.ч. і

публікація проспектів), обов'язковість аудиторської

перевірки діяльності та операцій, які призводять до

зміни структури підприємства тощо.
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Інвестиції: практика та досвід № 11/201552
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Висока залежність успішності діяльності найбільших

українських компаній від кон'юнктури світових ринків в

поєднанні зі значним рівнем політичного ризику призво�

дить до неможливості достовірного прогнозування май�

бутніх грошових потоків цих компаній, що не дозволяє

використовувати дохідний підхід до оцінки інвестицій�

ної привабливості їх акцій. В той же час нерозвиненість

українського фондового ринку та негативні фінансові

результати значної кількості українських підприємств

унеможливлюють використання порівняльного підходу.

Витратний підхід не використовується на практиці,

оскільки балансова вартість активів майже ніколи не

відповідає їх ринковій вартості. Таким чином, виникає

необхідність альтернативного аналізу інвестиційної при�

вабливості потенційних об'єктів інвестування з метою

обгрунтованого прийняття інвестиційних рішень на рин�

ку цінних паперів.
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ АКЦІЙ В УМОВАХ
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EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF COMPANIES IN UNPREDICTABLE
ECONOMIC ENVIRONMENT

Розглянуто динаміку дохідності акцій найбільших українських емітентів та з'ясовано причи�
ни волатильності українського фондового ринку. З метою прийняття обгрунтованих інвести�
ційних рішень в умовах складнопрогнозованого економічного середовища запропоновано ви�
користовувати метод таксономічного аналізу. Доцільність застосування методу підтверджено
практичними даними. Запропоновано шляхи подальшого вдосконалення використаного мето�
ду.

Dynamics of total returns of investments in the largest Ukrainian companies' stocks is described,
causes of Ukrainian stock market volatility are defined. In order to make informed investment
decisions in unpredictable economic environment, use of taxonomic analysis method is proposed.
The feasibility of this method is confirmed by practical data in the article. Ways of further improvement
of the method used are suggested.

Ключові слова: фондовий ринок, інвестування, акції, дохідність інвестицій, таксономічний аналіз.

Key words: stock market, investing, shares, investment return, taxonomic analysis.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Про актуальність проблеми оцінки інвестиційної

привабливості акцій свідчить велика кількість праць в

цій сфері. Зокрема У. Шарп досліджував модель ціно�

утворення акціонерного капіталу, Дж. Гітман — проце�

си інвестування в умовах сучасних фондових ринків та

управління акціонерним капіталом підприємств, Г. Мар�

ковіц — теорію вибору оптимального портфелю,

Дж. Кампбел, Дж. Доу, Р. Шилер — фактори впливу на

дохідність та процеси ціноутворення акціонерного капі�

талу. А. Дамодаран, Ю. Брігхем та Т. Коупленд у своїх

працях з фінансового менеджменту розкривають питан�

ня оцінки інвестиційної привабливості бізнесу. Ця про�

блематика також висвітлена в роботах таких вітчизня�

них вчених, як О.Ю. Бєлікова, М.О. Бурмака, О.М. Моз�

говий, В.Є. Новицький, В.В. Оскольський, О.Ю. Ромаш�

ко, Л.Г. Червова та ін. Незважаючи на те, що вже сфор�
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мовані ефективні методи оцінки інвес�

тиційної привабливості акцій у стабіль�

них економічних умовах, прийняття

інвестиційних рішень на нерозвинутих

фондових ринках залишається недо�

статньо дослідженим і потребує по�

дальшого вивчення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження інвес�

тиційної привабливості акцій вітчизня�

них підприємств в умовах складнопрог�

нозованого економічного середовища

і високої невизначеності шляхом вико�

ристання методу таксономічного ана�

лізу, а також аналіз дохідності акцій у

періоді, що йде за досліджуваним, що

дозволить перевірити доцільність зас�

тосування даного методу.

Для проведення аналізу було обрано підприємства,

акції яких користуються найбільшим попитом на біржо�

вому ринку і входять до корзини індексу ПФТС. У 2013

році частка торгів цими акціями скала 41,4% від загаль�

ного обсягу торгів на біржовому ринку. Виходячі з цьо�

го, на думку автора, індекс ПФТС є репрезентативним

показником, динаміка зміни якого відображає

дохідність акцій найбільш ліквідних ук�

раїнських емітентів, що підтверджуєть�

ся наведеним нижче аналізом його дина�

міки.

Індекс ПФТС стрімко зростав протя�

гом 2005—2007 рр. з 353 до 1174 б.п.

Протягом 6 місяців (з 26.09.2007 р. по

25.03.2008 р.) він міцно утримувався

вище позначки у 1000 пунктів та досяг

свого історичного максимуму —

1208,61. З поглибленням світової фінан�

сової кризи у другому�третьому кварта�

лах 2008 р., український фондовий ри�

нок почав втрачати позиції і закрив рік

на позначці 301,42 б.п. Протягом 2009—

2010 років відбулося тимчасове віднов�

лення зростання індексу, яке у 2011—

2012 роках знов змінилося падінням.

Таким чином, станом на початок 2015

року значення індексу знаходиться на

кризовому рівні 2009 року.

Низькі значення індексу пояснюють�

ся великим ступенем залежності еконо�

міки України від світових цін на сирови�

ну і енергоносії. Скорочення попиту на

світових товарних ринках негативно

вплинуло на українських виробників,

собівартість продукції яких є високою

при її низькій якості. Найбільшого зни�

ження зазнали акції емітентів металур�

гійної, електроенергетичної та хімічної

галузей, які мають найбільшу присутність

на фондовому ринку України [2, c. 144].

У таблиці 1 наведені зміни цін акцій

кожної з 20 компаній індексу ПФТС, які

відображають їх дохідність.

Аналіз дохідностей акцій, які входять до корзини

індексу ПФТС і є загальним відображенням дохідності

українського ринку акцій, у 2009—2013 роках показує,

що ціни акцій українських емітентів є дуже волатильни�

ми, що пояснюється нерозвиненістю фондового ринку

та значною залежністю успішності діяльності найбіль�

ших українських компаній від кон'юнктури світових

ринків. В поєднанні зі значним рівнем політичного ри�

Рис. 1. Динаміка індексу ПФТС

Джерело: складено автором за даними [4].

Таблиця 1. Дохідність акцій, що входять до індексу ПФТС

Джерело: розраховано автором за даними [5].
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зику така ситуація призводить до неможливості досто�

вірного прогнозування майбутніх грошових потоків цих

компаній, що не дозволяє використовувати дохідний

підхід до оцінки інвестиційної привабливості їх акцій.

Нерозвиненість українського фондового ринку та не�

гативні фінансові результати значної кількості українсь�

ких підприємств унеможливлюють використання по�

рівняльного підходу (методу мультиплікаторів), оскіль�

ки важко знайти компанії�ана�

логи на ринку, а при від'ємних

значеннях фінансових показ�

ників більшість мультипліка�

торів втрачають сенс. Витрат�

ний підхід не використовуєть�

ся на практиці, оскільки балан�

сова вартість активів є акту�

альною тільки на дату скла�

дання балансу і майже ніколи

не відповідає їх ринковій вар�

тості.

Таким чином, виникає не�

обхідність використання аль�

тернативних методів аналізу

потенційних об'єктів інвесту�

вання з метою визначення

найбільш привабливих з них.

Одним з альтернативних методів є метод таксономіч�

ного аналізу, який дозволяє на основі визначення на�

бору ключових показників для порівняння і складання

матриці спостережень розрахувати інтегральний показ�

ник інвестиційної привабливості і проранжувати дослі�

джувані підприємства за цим показником.

Для проведення таксономічного аналізу серед 20

компаній, акції яких входять до корзини індексу ПФТС,

Тікер 
емітента V, млн грн. EPS/P P/B P/S ROE, % ROA, % 

ALMK 264,98 -0,04 6,19 0,47 -1,10 -0,09 

AVDK 273,26 -1,00 0,12 0,08 -0,04 -0,02 

AZST 243,11 -0,32 0,25 0,13 -0,22 -0,11 

CEEN 484,71 1,32 0,70 0,24 0,19 0,10 

DOEN 229,06 22,48 0,53 0,11 0,44 0,13 

ENMZ 214,23 -47,01 1,60 0,03 -2,19 -0,03 

MSICH 1702,79 662,00 0,40 0,44 0,14 0,10 

UNAF 219,91 3,50 0,33 0,28 0,01 0,01 

Таблиця 3. Матриця спостережень (вихідні дані для розрахунку
показника інвестиційної привабливості акцій)

Джерело: складено автором за даними [4, 5].

Тікер 
емітента V, млн грн. EPS/P P/B P/S ROE, % ROA, % 

ALMK 0,16 -0,21 1,00 1,00 -0,98 -0,65 

AVDK 0,16 -0,41 0,02 0,17 -0,09 -0,19 

AZST 0,14 -0,58 0,04 0,29 -0,51 -0,81 

CEEN 0,28 0,33 0,11 0,50 0,44 0,72 

DOEN 0,13 1,00 0,09 0,24 1,00 1,00 

ENMZ 0,13 -1,73 0,26 0,06 -1,21 -0,19 

MSICH 1,00 0,44 0,07 0,94 0,33 0,75 

UNAF 0,13 0,04 0,05 0,60 0,02 0,05 

Таблиця 4. Стандартизована матриця спостережень

Джерело: розраховано автором на основі даних таблиці 3.

Таблиця 2. Показники інвестиційної привабливості акцій

Джерело: складено автором за даними [1, c. 116—122].

Назва показника Позначення Характеристика 

Біржові показники емітента 

Обсяг торгів V Відображає ліквідність акцій. Чим більше обсяг торгів по акції, чим більше 
укладається угод по акціях, тим більшою ліквідністю володіють ці акції 
Ринкові коефіцієнти емітента 

Прибуток на акцію EPS/P Відображає розмір чистого прибутку, що припадає на одну акцію. 

Ціна-обсяг продажу P/S 

Являє співвідношення поточного ринкового курсу звичайної акції до 
кількості річної виручки від реалізації продукції (валовий дохід) в 
розрахунку на одну акцію. Порівнюється з аналогічними підприємствами 
галузі, низьке значення показника у порівнянні з іншими підприємствами 
свідчить про недооціненість акцій 

Ціна-балансова вартість P/B 
Дорівнює відношенню поточної ринкової капіталізації компанії до її 
балансової вартості. Акції з P/B нижче середнього володіють великим 
потенціалом для зростання курсової вартості 

Коефіцієнти оцінки фінансового стану емітента
Рентабельність 
власного капіталу ROE Відображає ефективність використання власного капіталу. Показує норму 

прибутку на вкладений власний капітал 

Рентабельність активів ROA Показує рівень прибутку, що створюється всіма активами підприємства, які 
перебувають у його використанні 
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було відібрано 8 підпри�

ємств, обсяги торгів акціями

яких є найбільшими, а саме:

ПАТ "Алчевський металур�

гійний комбінат" (ALMK),

ПАТ "Авдіївський коксо�

хімічний завод" (AVDK),

ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ"

(AZST), ПАТ "ЦЕНТРЕНЕР�

ГО" (CEEN), ПАТ "Донбасе�

нерго" (DOEN), ПАТ "Єна�

кієвський металургійний за�

вод" (ENMZ), ПАТ "МОТОР

СІЧ" (MSICH), ПАТ "УКР�

НАФТА" (UNAF).

Для оцінки інвестицій�

ної привабливості акцій об�

раних підприємств викорис�

товувались такі показники, як об�

сяг торгів акціями, прибуток на

акцію, ціна�обсяг продажу, ціна�

балансова вартість, рента�

бельність власного капіталу та

рентабельність активів. Загальну

характеристику цих показників

наведено у таблиці 2.

Як вихідну інформацію для

аналізу було використано дані

офіційної фінансової звітності

підприємств�емітентів за 2013 рік та офіційні статистичні

дані Української Біржі.

В якості математичного забезпечення оцінки інвес�

тиційної привабливості акцій використано методику так�

сономічного показника. Процес побудови таксоно�

мічного показника був здійснений у 5 етапів:

1. Перший етап передбачав побудову матриці спос�

тережень за значеннями показників, перелік яких наве�

дено у табл. 2, розрахованих за даними 2013 року (див.

табл. 3).

2. На другому етапі була здійснена стандартизація

елементів матриці спостережень на основі використан�

Таблиця 5. Вектор+еталон

Джерело: розраховано автором.

Таблиця 6. Квадрат відстані між окремим спостереженням
та вектором+еталоном

Джерело: розраховано автором.

Таблиця 7. Розрахунок таксономічного показника

Джерело: розраховано автором.

Рис. 2. Інтегральний показник інвестиційної привабливості акцій

Джерело: складено автором на основі таблиці 7.
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ня методу максимальних та мінімальних значень та

сформована стандартизована матриця спостережень

(табл. 4).

3. Третій етап полягає у визначенні вектора�етало�

ну (табл. 5). Для показників�стимуляторів (обсяг торгів

акціями, прибуток на акцію, рентабельність власного

капіталу та рентабельність активів) вектором�еталоном

є максимальне значення з стандартизованої матриці

спостережень, а для показників�дестимуляторів (ціна�

обсяг продажу, ціна�балансова вартість) — мінімаль�

не.

4. Наступним етапом побудови таксономічного по�

казника є визначення квадрату відстані між елемента�

ми матриці та вектором�еталоном. Результати розра�

хунків наведено у таблиці 6.

5. Завершальним етапом аналізу є розрахунок кое�

фіцієнта таксономії шляхом знаходження середньої

відстані від еталону по всіх показниках для кожної ком�

панії C
oi
, визначення середньої відстані для всіх компаній

 
oC , загальної відстані від еталону C

o
 (сума середньої

відстані та двох середньоквадратичних відхилень),

відхилення показників від еталону di (частка середньої

відстані oC та загальної відстані C
o
). Таксономічний по�

казник Кi є різницею між 1 та відхиленням показників

від еталону di (табл. 7) [7, c. 98—101].

Значення коефіцієнта таксономії K знаходиться в

діапазоні 0≤K≤1 і являє собою інтегральний показник

інвестиційної привабливості, який дає можливість по�

рівняти аналізовані акції: чим ближче значення узагаль�

нюючої оцінки до одиниці, тим більш привабливою є ак�

ція [3].

Результати оцінки інвестиційної привабливості акцій

українських емітентів представлено на рисунку 2.

З метою надання рекомендацій щодо інвестиційних

рішень (купувати, тримати чи продавати) в залежності

від значення показника інвестиційної привабливості

акції аналізованих підприємств розподілено на три кла�

стери (табл. 8). Для перевірки доцільності застосуван�

ня методу побудови таксономічного показника в таб�

лиці 8 наведено дані щодо фактичної дохідності акцій в

наступному за досліджуваним періоді, тобто протягом

12 місяців 2014 року.

Таким чином, відповідно до обраної методики оцін�

ки, акції ПАТ "Донбасенерго", ПАТ "Центренерго" і ПАТ

"Мотор Січ" мають найвищий показник інвестиційної

привабливості, тобто ці акції мають великий потенціал

зростання курсової вартості, тому їх було рекомендо�

вано "купувати". Правильність наданої рекомендації

підтверджується високою дохідністю акцій всіх трьох

підприємств у 2014 році: 18%, 51% і 33% відповідно.

Акціям ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Авдіївський коксо�

хімічний завод" та ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" було нада�

но рекомендацію "тримати". З цієї групи акції першого

підприємства значно подорожчали, котирування акцій

другого підприємства значно впали, і ціна акцій третього

підприємства залишилась без змін.

Акції ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" та

ПАТ "Єнакієвський металургійний завод", які було ре�

комендовано "продавати", значно втратили в своїй ціні.

Таким чином, можна зробити висновок, що обира�

ти потенційно найбільш дохідні акції за допомогою ана�

лізу біржових показників емітентів, а також показників

їх фінансово�господарської діяльності, є доцільним.

Напрями розвитку використаного підходу до оцін�

ки майбутньої дохідності акцій стосуються наступних

аспектів:

1. Розширення вибірки оцінюваних акцій. У даному

випадку можливе збільшення кількості оцінюваних акцій

з урахуванням рівня ліквідності. У статті було здійсне�

но аналіз найбільш ліквідних акції українських компаній.

Оцінка акцій з нижчим рівнем ліквідності змінить як

набір розглянутих факторів, так і ступінь їх впливу на

інвестиційну привабливість останніх. Підхід передбачає

можливість оцінки портфелів цінних паперів за галузе�

вою ознакою: металургія, електроенергетика, хімічна

галузь, машинобудування та інші з подальшим розра�

хунком коефіцієнтів інвестиційної привабливості за га�

лузями [8, c. 98—101].

2. Введення типологічних груп інвесторів. Можли�

вий окремий аналіз для різних типів інвесторів в залеж�

ності від їх цілей інвестування: стратегічних, тактичних

інвесторів та спекулянтів. Порівняльна оцінка інвести�

ційної привабливості для стратегічних інвесторів має

більшою мірою враховувати показники фінансово�гос�

подарської діяльності емітента, в той час як для тактич�

Назва компанії Тікер 
емітента 

Значення показника 
інвестиційної 

привабливості на 
кінець 2013 року 

Інвестиційне 
рішення 

Дохідність 
акції за 2014 

рік 

ПАТ "Донбасенерго" DOEN 0,796 
купувати 
(Buy) 

18% 

ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"  CEEN 0,714 51% 

ПАТ "МОТОР СІЧ"  MSICH 0,709 33% 

ПАТ "УКРНАФТА" UNAF 0,550 
тримати 
(Hold) 

97% 

ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" AVDK 0,470 -41% 

ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" AZST 0,316 1% 

ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"  ALMK 0,248 продавати 
(Sell) 

-57% 

ПАТ "Єнакієвський металургійний завод" ENMZ 0,121 -38% 

Таблиця 8. Рівень інвестиційної привабливості та дохідність найліквідніших акцій
фондового ринку України

Джерело: складено автором.
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них інвесторів та спекулянтів більшого значення набу�

вають ринкові фактори оцінки.

3. Зміна періоду оцінки. Аналіз був здійснений на

однорічному часовому проміжку. Можлива оцінка і на

більш або менш тривалі часові інтервали. Так, оцінка

можлива в різних станах ринку: при підвищувальному

тренді період оцінки звужується; при знижувальному

тренді горизонт оцінки привабливості акцій збільшуєть�

ся (до 10 років) для визначення періоду відновлення

ринкових цін акцій. При виборі періоду оцінки важливу

роль відіграє можливість отримання інформації по оці�

нюваним акціям. Це стосується нових емітентів, акції

яких обертаються на фондовому ринку, а також емі�

тентів з низьким ступенем розкриття інформації. Для

коректної оцінки інформаційний масив повинен відпо�

відати принципам обсягу і ступеня деталізації інформації

[6, c. 168].

4. Зміна кількісного складу показників (факторів).

Можливо як їх збільшення для більш детальної оцінки

акцій так і скорочення для спрощення процесу отриман�

ня підсумкових значень оцінки. Так, збільшення

кількості оцінюваних факторів може призвести до не�

коректних результатів оцінки через можливе включен�

ня дублюючих факторів. Скорочення ж оцінюваних

факторів може позначитися на різнобічності оцінки, а

отже, призведе до недостовірних результатів. У будь�

якому випадку склад показників, що застосовуються для

оцінки повинен бути достатній для дотримання цілей

дослідження.

5. Надання ваг показникам. Надання ваг показни�

кам для отримання інтегральної оцінки проводиться

різними способами: статистичними та експертними. Ек�

спертний спосіб, що враховує особливості об'єкта, за

рахунок суб'єктивності оцінок може надавати неточні

результати. Статистичний метод дає можливість визна�

чити ступінь впливу кожного окремого показника на

ринкову оцінку акцій на основі історичних даних, на базі

чого надати найбільш впливовим показникам найбільші

ваги [9, c. 136].

Таким чином, наведені рекомендації з оцінки інвес�

тиційної привабливості акцій, а також можливі шляхи їх

вдосконалення дозволять інвесторам приймати більш

обгрунтовані рішення щодо вибору інструментів вкла�

дення коштів з метою отримання найвищої дохідності

від інвестицій.

ВИСНОВКИ
В умовах складнопрогнозованого економічного се�

редовища при неможливості використовувати стан�

дартні методи оцінки інвестиційної привабливості акцій

(дохідний та порівняльний підхід) було використано

метод таксономічного аналізу, який дозволяє за допо�

могою аналізу біржових показників та показників фінан�

сово�господарської діяльності емітентів розрахувати

інтегральний показник інвестиційної привабливості і

проранжувати досліджувані підприємства за цим показ�

ником. Адекватність аналізу на кінець 2013 року була

підтверджена динамікою дохідності акцій у 2014 році.

Напрями розвитку використаного підходу передбачають

розширення вибірки оцінюваних акцій, введення типо�

логічних груп інвесторів, зміну періоду оцінки, зміну

кількісного складу факторів, надання ваг показникам.
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Останнім часом у звітних матеріалах МОЗ України,

в наукових працях багатьох дослідників, а також у при�

ватних розмовах нерідко стверджується, що національ�
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У статті проаналізовано результати низки зарубіжних наукових досліджень, в яких висвітле�
но сучасні систематичні та аналітичні методи менеджменту, які, на глибоке переконання ав�
торів, можуть бути використані українськими менеджерами у процесі прийняття управлінських
рішень з метою підвищення продуктивності та ефективності в роботі лікувально�профілактич�
них закладів.

In the article analyzes the results of international research where shows the modern systematic
and analytical methods of management that can be used Ukrainian managers in decision�making for
increase productivity and efficiency in the health care institutions.

Хромой, бегущий по дороге, опережа�

ет того, кто бежит без дороги.
Френсис Бэкон

на система охорони здоров'я нашої держави перебуває

в стані глибокої системної кризи.

На переконання Роберта Хіта — автора монографії

"Кризовий менеджмент для керівників" [ 4, c. 39] — для
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вироблення методики ефективного розв'язання кризо�

вих ситуацій необхідно, передусім, з'ясувати їхнє поход�

ження.

Автори даної публікації не ставили собі за мету

підтвердити чи заперечити факт наявності глибокої си�

стемної кризи в галузі охорони здоров'я України, а тим

більше не намагалися ми і з'ясувати її причину. На наше

переконання, цим успішно займається керівництво га�

лузі, адже в "Національній стратегії розвитку системи

охорони здоров'я в Україні на період 2015—2020 рр.",

стверджується, що "… здоров'я українців перебуває під

впливом таких потужних факторів, як старіння населен�

ня, швидка урбанізація та глобальне поширення нездо�

рового способу життя…", що й можна кваліфікувати як

визнання керівництвом галузі наявності серйозних про�

блем у здоровоохоронній сфері1 України.

Наші прагнення набагато простіші. На основі аналі�

зу низки праць зарубіжних авторів, ми коротко охарак�

теризували основні риси сучасного зарубіжного менед�

жменту і сподіваємось, що наша розвідка, по�перше,

буде корисною для керівників лікувально�профілактич�

них закладів України під час їх роботи в умовах транс�

формаційних перетворень в народному господарстві

України. А, по�друге, розуміння необхідності цілеспря�

мованої підготовки спеціалістів до управлінської діяль�

ності за допомогою наукових методів та на науковій

основі, а значить, і усвідомлення ролі та місця науки

державного управління як самостійної галузі знань в

Україні започатковано тільки наприкінці ХХ ст. Понят�

тя ж "менеджмент" увійшло в сучасну українську лек�

сику у зв'язку з переходом до ринкової моделі управ�

ління в економіці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Як стверджують російські дослідники, сьогодні

організації (у тому числі й медичні) у своїй повсякденній

практиці все частіше використовують стратегічне управ�

ління. Організації, які являються стратегічно керовани�

ми, опираються на усвідомлену філософію своєї діяль�

ності, для впровадження якої керівництво формує су�

купності узгоджених між собою довгострокових цілей

[3].

Філософія організації — це сукупність змістів і

цінностей існування організації, яка проявляється в

рішеннях, що приймаються та реалізуються персоналом

даної організації в цінностях і заснованих на них нор�

мах, які регулюють діяльність організації на всіх її

рівнях.

На переконання укладачів монографії "Психологія

менеджменту", до тих пір поки існує організація, неза�

лежно від того усвідомлюється це її керівництвом чи ні,

організація завжди буде володіти своєю філософією.

Адже "…в організації культивують системи сутностей,

які мають найвищу цінність для її засновників і вищого

керівництва, в чиїх руках знаходяться численні владні

засоби для підтримки елементів організаційної філо�

софії, обраних саме ними. …закономірно, що люди, які

володіють реальною владою в організації, будуть усві�

домлено чи не усвідомлено поширювати в ній свої

цінності. Так як існування ціннісних орієнтирів законо�

мірне, організація, поки вона існує, завжди володіє пев�

ною філософією" [3, с. 88].

Як відомо, головною метою будь�якого живого

організму, є завдання вижити. Організації, являючись

специфічним соціальним організмом, також намагають�

ся зберегти і зміцнити свій статус у більших, у відношенні

до них, системах. А добиваються вони цього за раху�

нок розширення своїх можливостей у досягненні своєї

мети та представляючи суспільству свій продукт.

Розвиваючи свою філософію, усвідомлюючи зміст

своєї діяльності та її цінність, організації намагаються

отримати конкретні результати, які сприятимуть їх дов�

готривалому успіху. Виділяються наступні функції філо�

софії організації [3, с. 90]:

— породження солідарності (усвідомлені й прийняті

персоналом змісти та цінності діяльності погоджують

активність співробітників, забезпечують впевненість у

взаємодії, створюють необхідний резонанс у зовніш�

ньому середовищі);

— створення універсальних орієнтирів у поведінці

та діяльності персоналу (цінності та змісти можуть бути

конкретизовані і використані під час різних практичних

ситуаціях, навіть до тих, які не передбачені організацій�

ними стандартами);

— породження глибинного усвідомлення діяльності

кожного співробітника та організаційних субодиниць

(відділів та служб);

— створення несуперечливого і впізнаваного облич�

чя організації у зовнішньому середовищі;

— отримання підстав для визначення обгрунтова�

них і доцільних критеріїв при наймі, атестації, мотивації

та стимулюванні персоналу; прийнятті рішень щодо

створення нових продуктів, управлінні якістю тощо.

Як стверджує відомий дослідник сучасного менед�

жменту М. Амстронг, ні один аспект керівництва діяль�

ністю приватного підприємства, акціонерного товари�

ства чи державної організації не обходиться без

прийомів і методів менеджменту.

Коротко зупинимось на характеристиці наступ�

них етапів управлінської діяльності, де відбувається

використання методів і прийомів менеджменту [1, c.

23]:

____________________________
1 У нашому дослідженні паралельно використовуються два поняття — галузь охорони здоров'я і сфера охорони здоров'я. У

зв'язку з цим вважаємо за доцільне дати наступні пояснення. Сфера і галузь суспільного життя — загальноприйняте розмежуван�
ня основних напрямів (сфери) та видів (галузі) суспільної діяльності, яке базується на інтеграції об'єктивних групових потреб та

інтересів людської спільноти. Історично�конкретні і ситуативні комбінації між зазначеними групами потреб та інтересів синтезу�
ються у сфери (політична, економічна, соціальна, гуманітарна, міжетнічна), а проблемні і локальні "стики" між ними — в галузі

суспільної життєдіяльності людей (виробництво, сільське господарство, природокористування, екологія, торгівля, транспорт, зв'я�
зок, право, фінанси, наука, освіта, охорона здоров'я, інформатика та ін.). Кожна сфера структурно складається з трьох елементів:

із відносин (взаємодій) людей з приводу потреб, інтересів, цілей у даній сфері життєдіяльності; із установ (інститутів), що їх люди
створюють для найбільш ефективної реалізації цих потреб, інтересів, цілей; із поглядів (ідей), що люди виробляють у процесі

реалізації своїх потреб, інтересів, цілей. Характерна різна динамічність зазначених елементів: найбільш рухливими є відносини,
найбільш консервативними є установи. Що стосується поглядів, то вони характеризуються більш складними залежностями й ди�

наміка їх змін залежить від ситуації.
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1. Загальне керівництво, яке включає в себе за�

гальне планування діяльності організації та загальний

контроль з нею. Загальне керівництво як таке не є ме�

тодом чи прийомом, а дисципліною, успіх якої знач�

ною мірою залежить від правильного використання

прийомів і методів менеджменту. Із загальним керів�

ництвом найбільш тісно пов'язані такі дисципліни (або

системи методів), як корпоративне та організаційне

планування.

2. Управління маркетингом, яке має вирішальне зна�

чення для розвитку діяльності будь�якого підприємства,

практично повністю залежить від таких методів, як до�

слідження ринку, прогнозування, аналіз і планування

продукту, ціноутворення, планування і маркетинг про�

дажу, а також контроль за ними.

3. В оперативному управлінні за допомогою ком�

п'ютерів активно використовуються методи плануван�

ня виробництва і контролю за ним, а також календар�

ного планування. Системи контролю за розподілом ре�

сурсів, запасів сировини і готової продукції забезпечу�

ють правильне розміщення та ефективне використання

ресурсів.

4. Управління фінансовою діяльністю немислиме без

використання відповідних методів аналізу, планування та

контролю. Воно забезпечує такий стан речей, при якому

організація ефективно розпоряджається тими засобами,

які потрібні їй і які вона може собі дозволити.

5. В управлінні людськими ресурсами активно ви�

користовуються такі методи, як планування людських

ресурсів, управління заробітною платнею, оцінка ре�

зультатів трудової діяльності, навчання та підвищен�

ня кваліфікації. Ефективне управління людськими ре�

сурсами покликане забезпечити потребу організації

в кваліфікованих, компетентних і зацікавлених кад�

рах.

6. Інформаційні технології за допомогою комп'ю�

терів і телекомунікаційних систем забезпечують ди�

намічні організації зі складною структурою необхідною

інформацією та відповідними потужностями обробки

даних.

7. Науковий менеджмент надає можливість викори�

стання кількісних методів, які використовуються в опе�

ративних дослідженнях (планування, вирішення про�

блем, прийняття рішень).

8. У плануванні та розміщенні ресурсів вико�

ристовуються аналітичні методи мережевого пла�

нування та ритмічності виробничого процесу (пла�

нування проектів і розрахунок необхідних ре�

сурсів).

9. У галузі продуктивності та ефективності викори�

стовуються дослідницькі методи, наприклад менед�

жерський аудит (відстеження результатів діяльності

організації та аналіз коефіцієнта ефективності). Також

використовуються "оздоровчі" методи, наприклад, зни�

ження витрат, підвищення прибутковості, планування

продуктивності та вивчення процесу праці. Вказані ме�

тоди спрямовані на покращення результатів діяльності

організації.

Ґрунтуючись на викладеному вище, робимо висно�

вок про те, що прийоми та методи менеджменту — це

основа покращення роботи менеджера. Їх сила поля�

гає в основному в їх систематичності, аналітичності і, в

багатьох випадках, кількості. Використання методів і

прийомів менеджменту представляє собою безперерв�

ний цикл збору та аналізу фактичних даних, формулю�

вання проблем, визначення цілей, ідентифікації альтер�

нативних напрямів діяльності, побудову нових моделей,

виявлення співвідношення витрат і результатів, відсте�

ження показників діяльності, пошуку способів їх покра�

щення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО 

ГАЛУЗЕВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Формування підприємницького 
процесу 

Інновація. Маркетинг.  
Продажі 

Задоволення попиту 

Виробництво        збут 

СПОЖИВАЧ 

Планування 

Фінансування 

Кадри 

Паралельна (супутня) 
менеджерська діяльність 

Рис. 1. Функції загального керівництва
Джерело: [1, c. 30].
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В якості практичної ілюстрації викладеного

вище, зупинимось на характеристиці зони відпові�

дальності менеджерів, які здійснюють загальне ке�

рівництво.

Загальне керівництво передбачає контроль за дво�

ма основними функціями організації [1, c. 29]:

1. Галузевою діяльністю, тобто тим, заради чого

організація, власне, й існує. Якщо мова йде про комер�

ційне підприємство, то галузева діяльність включає в

себе:

— формування підприємницького процесу — інно�

вацію (розробку нового продукту), маркетинг і прода�

жу;

— задоволення попиту — виробництво продукту

для задоволення попиту та доставку його споживачу.

Реакція споживача у формі нових замовлень та загаль�

на оцінка продукту впливають на формування підприє�

мницького процесу.

2. Організаційною діяльністю, без якої про галузе�

ву діяльність не може бути й мови. Організаційна ді�

яльність передбачає:

— визначення напряму руху шляхом планування та

формування бюджету;

— забезпечення фінансування, а також засобів пла�

нування витрат і засобів контролю за ними;

— забезпечення робочою силою необхідної якості

та в потрібній кількості;

— всю супутню менеджерську діяльність (ін�

формаційні технології, оперативні дослідження,

вивчення робочого процесу тощо), спрямовану на

підвищення продуктивності та ефективності орга�

нізації.

Зв'язки між вказаними вище функціями представ�

лені на рисунку 1.

Автори поділяють думку американських дослідників

[2, с. 491] про те, що переосмислення системи охорони

здоров'я вимагає фундаментальних трансформацій,

однак урядові реформи не можуть бути їх основним

локомотивом. Не очікуючи вказівок, кожний учасник

процесу надання медичної допомоги вже сьогодні може

робити те, що сприятиме підвищенню створюваної ним

(конкретним медичним працівником!) цінності. Кожний

такий крок, приносячи учасникам все нові й нові виго�

ди, сприятиме переорієнтації системи охорони здоро�

в'я у правильному напрямі.

ВИСНОВКИ
1. Обгрунтовано, що організації, які являються

стратегічно керованими, опираються на усвідомлену

філософію своєї діяльності, для впровадження якої ке�

рівництво формує сукупності узгоджених між собою

довгострокових цілей.

2. Доведено, що філософія організації — це су�

купність змістів і цінностей існування організації, яка

проявляється в рішеннях, що приймаються та реалізу�

ються персоналом даної організації в цінностях і зас�

нованих на них нормах, які регулюють діяльність орга�

нізації на всіх її рівнях.

3. Виявлено наступні функції філософії органі�

зації: породження солідарності, створення універ�

сальних орієнтирів у поведінці та діяльності персона�

лу; породження глибинного усвідомлення діяльності

кожного співробітника та організаційних субодиниць

(відділів та служб); створення несуперечливого і

впізнаваного обличчя організації у зовнішньому се�

редовищі; отримання підстав для визначення обгрун�

тованих і доцільних критеріїв при наймі, атестації,

мотивації та стимулюванні персоналу; прийнятті

рішень щодо створення нових продуктів, управлінні

якістю тощо.

4. Обгрунтовано, що використання методів і

прийомів менеджменту в управлінській діяльності відбу�

вається при загальному керівництві, управлінні марке�

тингом, в оперативному управлінні за допомогою ком�

п'ютерів, при управління фінансовою діяльністю, в

управлінні людськими ресурсами, у процесі використан�

ня інформаційних технологій, науковим менеджментом,

у плануванні та розміщенні ресурсів, а також у процесі

підвищення продуктивності та ефективності організацій.

5. Визначено, що тільки поєднання успішних стра�

тегій з ефективними організаційними структурами,

відрегульованими процесами медичного забезпечення,

достовірною та широкою інформацією та дієвим сти�

мулюванням забезпечить ефект "снігової лавини", тоб�

то безпрецедентне зростання цінності. Визначення ре�

зультатів (за заздалегідь визначеними і затверджени�

ми індикаторами) та широке розповсюдження інфор�

мації — ось найважливіші та найефективніші каталіза�

тори, які можуть запустити каскадні зміни в системі охо�

рони здоров'я.
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Оскільки кардинальні зміни на світових енергетичних ринках і погіршення стану національної
економіки ускладнюють гарантування енергетичної безпеки України, сформульовано перелік
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реалізації розроблених підходів має стати встановлення прозорих, зрозумілих, стабільних "пра�
вил гри", однакових для всіх учасників енергетичних ринків.
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same for all participants in the energy markets.

Ключові слова: механізми державного управління, державна політика, вироблення державної політи$

ки, енергетична безпека, енергетичні загрози.
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ладнюють гарантування енергетичної безпеки Украї�

ни. Нестабільність цін на паливо та енергію, невиз�

наченість перспектив, непевність у надійності поста�
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чань, загострення конкуренції, конфлікт на сході

країни є суттєвими викликами. Водночас формуван�

ня нової конфігурації центрів енерговиробництва та

енергоспоживання відкриває для України нові мож�

ливості. Нажаль дослідженню цих можливостей при�

діляється недостатньо уваги. Це також не дозволяє

відстежувати тенденції розвитку світових енергетич�

них ринків, прогнозувати майбутню розстановку сил

і правила гри на них, формувати й реалізовувати

дієву державну політику в сфері гарантування енер�

гетичної безпеки країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико�методологічні засади та актуальні пи�

тання енергетичної безпеки України знайшли відоб�

раження в працях В. Баранніка, З. Варналія, О. Вла�

сюка, А. Гальчинського, В. Геєця, І. Заремби, М. Зем�

ляного, М. Ковалка, Л. Криворуцького, В. Ксьонзен�

ко, В. Ліра, С. Пирожкова, Р. Подольця, Д. Прейге�

ра, Ю. Руденка, В. Саприкіна, Б. Стогнія, О. Сухо�

долі, А. Сухорукова, В. Точіліна, А. Шевцова, А.

Шидловського. Але попри велику кількість грунтов�

них наукових та науково�практичних досліджень у

цій сфері (зокрема, [1—4]), багато питань, які сто�

суються визначення та гарантування енергетичної

безпеки, ще недостатньо опрацьовані, що ускладнює

вироблення дієвої державної політики в цій сфері та

створює умови для виникнення додаткових загроз.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є встановлення нових підходів до

визначення та гарантування енергетичної безпеки

України, що дозволять відстежувати тенденції роз�

витку світових енергетичних ринків, прогнозувати

майбутню розстановку сил і правила гри на них, фор�

мувати й реалізовувати дієву державну політику у

відповідній сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Потреба в оцінці рівня енергетичної безпеки

сформувалася досить давно. Таку оцінку варто вра�

ховувати під час розроблення антикризових заходів,

прийнятті владних рішень про напрями розвитку па�

ливно�енергетичного комплексу і країни в цілому,

хоча власне енергетичну безпеку держави майже не�

можливо відокремити від економічної та національ�

ної. Як складова останніх, вона поєднує множину

економічних, технологічних, політичних, соціальних,

екологічних аспектів, що важко звести в єдину сис�

тему, яка враховує всі внутрішні взаємозв'язки. З

огляду на це, щоб отримати можливість найкращо�

го вибору, варто розробляти окремі моделі для ви�

рішення конкретних завдань.

Можна виокремити два підходи до визначення

енергетичної безпеки в масштабі країни. Відповід�

но до першого з них визначається захищеність сис�

теми енергозабезпечення (паливно�енергетичного

комплексу й системи управління ним) від дії дестаб�

ілізуючих екзо� та ендогенних чинників, її здатність

не йт рал із ува ти по тен ційні  д жер ела  з агр оз  і

мінімізувати збиток. У цьому випадку загрози енер�

гетичній безпеці здатні виникати внаслідок непро�

думаних дій урядів, несприятливого розвитку еко�

номіки в цілому і паливно�енергетичного комплек�

су зокрема.

Згідно з другим підходом аналізується вплив

дестабілізуючих чинників енергетичного характе�

ру на соціально�економічну систему всієї країни,

її  керівництво і суспільство в цілому. При цьому

загрози безпеки (тобто явища з прогнозованими,

але неконтрольованими подіями, що формуються

стихійно чи від чиїхось дій (злих намірів) і здатні

призвести до небажаних наслідків) виникають

внаслідок несприятливого розвитку системи енер�

гозабезпечення.

Цей підхід дозволяє врахувати весь спектр існу�

ючих енергетичних загроз, до яких, насамперед, слід

віднести:

1) внутрішні:

— надмірна залежність від імпорту енергоносіїв,

недостатня диверсифікація джерел і маршрутів по�

стачань, обмежене використання власного енерге�

тичного потенціалу й нових технологій. Україна за�

лежить від імпорту паливно�енергетичних ресурсів

менше, аніж більшість європейських держав — від

Литви та Латвії до Італії з Іспанією, хоча й більше,

аніж ЄС у цілому. За оцінкою автора, ступінь залеж�

ності нашої країни від постачань органічного пали�

ва не перевищує 60 %, тоді як для ЄС�27 цей показ�

ник становить 53 % (рівню України приблизно відпо�

відають ФРН — 59 % та Австрія — 69 %). Інша річ,

що наша держава витрачає на виробництво одиниці

продукції вчетверо більше енергії, аніж будь�яка з

країн Старої Європи;

— низька ефективність використання палива та

енергії. За розрахунками автора, навіть з урахуван�

ням паритету купівельної спроможності та кліматич�

них умов, на 1 кВт · год споживаної в Україні енергії

припадає $1,7 ВВП, тоді як у Польщі — $3,9, ФРН

— $4,5. Якщо ж оцінювати ефективність за величи�

ною валового національного продукту, одержаного

від спалювання 1 кг умовного палива, то з показни�

ком $0,5...0,6 наша країна посідає останнє місце се�

ред держав з подібними кліматичними умовами (у

Польщі — $1,7; ФРН — $7,7). За роки незалежності

це співвідношення майже не змінилося, що свідчить

про консервацію технологій у всіх галузях економі�

ки. І хоча в Україні, за розрахунками автора, у пря�

мому сенсі "вилітає в трубу" понад 40 млн т умовно�

го палива щорічно, в державі продовжує пропагува�

тися принцип "балансу інтересів виробника й спожи�

вача", що означає лише одне: завжди перемагають

фінансово�промислові групи;

— високий рівень корупції. Український управ�

лінський апарат наскрізь пронизаний невидимими

нитками, які в майстерних руках дуже розумних (і

цим небезпечних) чиновників стали приводними ва�

желями для перетворення доброї казки в бувальщи�

ну для обраних. Але чому б не перевірити гіпотезу

про те, що вітчизняні нувориші, які мають всі причи�

ни хвилюватися з приводу своєї фантастично швид�

кої кар'єри, здатні продемонструвати розсудливість,

якщо їх поставити перед вибором. Не між політич�
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ною лояльністю і втратою частини власності, а не�

відворотним покаранням і необхідністю поділитися

з державою. Є прекрасний приклад — рішення 38

найбагатших американців пожертвувати половину

своїх статків на благодійність у розпал кризи 2008—

2009 рр. Ніхто з нас не заперечував би відремонту�

вати теплотраси за кошти Ріната Ахметова, заміни�

ти вікна за рахунок Ігоря Коломойського і встано�

вити у себе лічильники газу від Дмитра Фірташа;

— непрозорість енергетичних ринків. Кулуарні

домовленості, що практикуються в Україні, не доз�

воляють встановлювати ринкові ціни на енергоносії,

посилюючи залежність споживачів від постачаль�

ників. Між тим, відсутність механізмів, заснованих

на співвідношенні між попитом і пропонуванням, не�

минуче призводить до спотворення цін і тарифів. При

цьому порушується торгівельний баланс, а виручені

кошти виводяться за межі країни;

— перманентне протистояння влади й бізнесу.

Лише за ринкових умов дії влади здатні стати не по�

жежними заходами з латання фінансових і ресурс�

них дірок, а найкращими рішеннями, узгодженими з

усіма заінтересованими сторонами.  Існуючі

відмінності щодо уявлення й підходів до організації

енергетичних ринків мають стати основою не для

конфронтації, а оптимізації балансу інтересів дер�

жави й приватних структур;

— дезінтегрованість інтересів учасників енерге�

тичних ринків. Інтереси шахтаря, переробника, енер�

гетика й клієнта повинні і можуть бути взаємопов'я�

заними. Так зроблено, наприклад, у США, де прин�

цип продажу "енергетичних послуг", а не "кіловат на

душу населення", робить прибутковими так звані

Utilities, тобто "об'єднання" виробників і спожи�

вачів. Нажаль, Україна продовжує йти в протилеж�

ному напрямку;

— незадовільний фінансовий стан галузі та низь�

ка ефективність інвестицій. За чинної державної пол�

ітики є неможливим компроміс, за якого витрати

сторін були б мінімальними. Через це кожен вирішує

свої проблеми доступним йому способом: уряд "зак�

ручує гайки", а підприємець йде в "тінь";

— відсутність чіткого розмежування функцій між

органами влади. Більшу частину відповідальності за

належне енергозабезпечення територій доцільно по�

класти на регіональні органи, наділивши їх відпові�

дними повноваженнями;

2) зовнішні:

— домінування пропонувань обмеженої групи

постачальників. Високий попит на енергоносії зумо�

вив формування ринку продавця, на якому спожива�

чеві відведено другорядну роль. Це, а також актив�

не використання спекулятивних і неконтрольованих

біржових механізмів, сприяли формуванню завище�

них цін і тарифів на паливо та енергію;

— недостатні інвестиції у видобуток, транспор�

тування, перероблення, генерацію. Із часом ця про�

блема загостриться внаслідок зниження прибутко�

вості торгівлі й падіння інвестиційної привабли�

вості. Можливе банкрутство нафтогазових та енер�

гетичних компаній може призвести до їх націоналі�

зації й посилення ролі державного сектора, тобто,

ще більшого зменшення ефективності роботи, зро�

станням корумпованості галузі й подальшої політи�

зації постачань енергоресурсів. Відтік інвестицій і

зменшення фінансової ємності енергетичних ринків

вже змусили його учасників призупинити реаліза�

цію багатьох перспективних проектів, пов'язаних із

диверсифікацією постачань,  удосконаленням

інфраструктури, розвитком проривних технологій,

відновлюваних і нетрадиційних джерел палива та

енергії;

— політична нестабільність у транзитних країнах,

насамперед у самій України. Цю загрозу навряд чи

вдасться нейтралізувати на національному рівні, не

задіявши міжнародні організації;

— енергетичний сепаратизм, відсутність узгод�

женої позиції споживачів у перемовинах із поста�

чальниками ресурсів. На жаль, більшість "благопо�

лучних" держав не розуміє важливості цього питан�

ня і не готова платити більше за власну енергетичну

безпеку;

— нагнітання геополітичної напруженості з ме�

тою підвищення цін на паливо та енергію. Зростан�

ня попиту на енергоносії спричинили підвищений

інтерес багатьох країн до регіонів традиційного ви�

добутку вуглеводнів. Це стало причиною загострен�

ня геополітичної ситуації, ескалації "заморожених

конфліктів", суперечок про приналежність нових

родовищ і спроб переділити вже освоєні;

— маніпулювання масовою свідомістю. Значна

політична складова у вартості енергоносіїв дозво�

ляє використовувати її в інтересах країн�експортерів

для прийняття владних рішень, що не відповідають

інтересам жертв "інформаційної зброї".

За наявності наведених загроз енергетична за�

хищеність України буде залежати як від її внутріш�

ньої стійкості (здатності відновлювати нормальний

стан після припинення дії збурень), так і від низки

чинників, здатних порушити її нормальний стан. Та�

ким чином, можна виділити підсистеми дестабілізу�

ючих чинників і параметрів стану об'єкта. Їхнє

співвідношення визначить енергетичну безпеку (за�

хищеність об'єкта) як стан, за якого будуть гаранто�

вані:

— достатнє, надійне й технічно безпечне енер�

гозабезпечення;

— неможливість спричинення тиску на осіб, що

приймають владні рішення в енергетичній сфері;

— прийнятний рівень впливу на навколишнє се�

редовище під час виробництва й використання па�

лива та енергії;

— відсутність соціальної напруженості.

Щоб оцінити стан енергетичної безпеки, необхі�

дна система індикаторів, які відображають усі мож�

ливі впливи, що в цій або прогнозованої ситуації

здатні викликати загрози або порушити нормальний

стан об'єкта. За базові можна прийняти:

— індикатори енергозабезпечення (виробничі —

достатність і надійність постачань; загальні запаси

палива та енергії; резервні потужності об'єктів па�

ливно�енергетичного комплексу; технологічні —

обсяг інновацій; частка підприємств, що впроваджу�

ють інновації; рівень енергоефективності; знос ос�
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новних фондів; кількість аварій; фінансові — обсяг

інвестицій в основні фонди; ступінь підвищення енер�

гоефективності та енергозбереження; економічна

обгрунтованість цін і тарифів; величина заборгова�

ності);

— політико�економічні індикатори (зовнішньої

залежності — частка загального й монопольного

імпорту в енергоспоживанні; рівень взаємозалеж�

ності постачальників і споживачів; внутрішньої за�

лежності — ступінь незалежності регуляторів;

ступінь державного втручання в енергетичні ринки;

наявність балансу власності в паливно�енергетично�

му комплексі; рівень конкуренції в постачанні пали�

ва та енергії; конкурентність різних видів палива та

енергії);

— еколого�економічні індикатори (екологічно�

го збитку — обсяги викидів та стоків; збиток від

діяльності підприємств паливно�енергетичного ком�

плексу; інвестування в природоохоронні заходи —

обсяг "зелених" інвестицій та їхня результатив�

ність);

— соціально�економічні індикатори (добробуту

— якість надаваних послуг; відносна вартість пали�

ва та енергії і темпи її змінення; частка палива та

енергії у вартості товарів і послуг; рівень забруднен�

ня навколишнього середовища; умов праці — рівень

соціальної відповідальності підприємств паливно�

енергетичного комплексу; рівень безробіття; сума

заборгованості перед працівниками; рівень травма�

тизму; кількість страйків).

Формування такої системи індикаторів дозво�

лить органам державної влади:

— розробляти заходи, спрямовані на підвищен�

ня безпеки та/чи зниження рівня загроз у разі до�

сягнення чи перевищення одним або декількома

індикаторами їхніх граничних значень;

— оцінювати продукти, результати й наслідки

вжитих заходів;

— прогнозувати стан енергетичної безпеки за

різних сценаріїв розвитку паливно�енергетичного

комплексу і країни в цілому;

— вибирати альтернативні варіанти розвитку

країни з урахуванням гарантування енергетичної

безпеки.

Згадана система повинна:

— дозволяти комплексно оцінювати стан енер�

гетичної безпеки, для чого її індикатори повинні бути

унормованими, безрозмірними і порівнюваними;

— мати ієрархічну структуру, що дозволить ви�

користовувати різну кількість індикаторів і порівню�

вати їхні значення з граничними на будь�якому з

рівнів;

— надавати можливість отримання поточних,

прогнозних і граничних значень індикаторів на всіх

рівнях ієрархії;

— поєднувати індикатори в усіх напрямках, у

тому числі соціальному (що дозволить забезпечити

пріоритет прав людини й запобігти виникненню со�

ціальної напруженості);

— передбачати можливість підвищення рівня

енергетичної безпеки прийнятними для країни засо�

бами з урахуванням усіх можливих ризиків;

— базуватися на вихідних даних, що можуть бути

отримані, виходячи з наявного статистичного мате�

ріалу чи з використанням результатів моніторингу

стану.

Результати оцінки рівня енергетичної безпеки (і

наступних дій) багато в чому залежатимуть від розу�

міння, для чого його визначати. До завдань, не�

обхідність вирішення яких існує в Україні, можна

віднести:

— оцінка наближеності поточного рівня енерге�

тичної безпеки до граничного або ідеального і вста�

новлення на цій основі рівня економічної безпеки з

подальшим розробленням заходів щодо його підви�

щення;

— порівняння рівнів у різні періоди часу для виз�

начення тенденцій, оцінки реалізованих раніше за�

ходів або ступеня впливу на об'єкт дестабілізуючих

чинників різного характеру;

— вибір рішень органів державної влади, найк�

ращих із точки зору гарантування енергетичної без�

пеки, під час проведення прогнозного оцінювання

розвитку економіки, її окремих галузей і країни в

цілому.

Порядок оцінювання може бути таким:

— визначення переліку загроз;

— формування на його основі ієрархічної систе�

ми індикаторів;

— визначення їх поточних і граничних значень;

— формування системи інтегральних індикаторів

для більш високих рівнів ієрархії;

— оцінка стану шляхом порівняння на різних

рівнях ієрархії поточних і граничних значень обра�

них індикаторів.

Система гарантування енергетичної безпеки Ук�

раїни має базуватися на таких тезах:

— кожен споживач повинен мати можливість в

різний час використовувати різні джерела палива та

енергії, при цьому структура енергоспоживання на

місцях повинна визначатися, виходячи з економіч�

ної та екологічної доцільності;

— виробництво палива та енергії має бути децен�

тралізованим, а енергетичні потоки — розукрупне�

ними;

— у кожному регіоні мають бути створені запа�

си палива та енергії зі збереженням функцій держа�

ви з управління ними в особливий період. Структура

таких запасів повинна відповідати структурі енергос�

поживання і забезпечувати стійке функціонування

всіх галузей економіки з урахуванням різного часу

сезонних навантажень.

Задачу оптимізації можна сформулювати в такий

спосіб:

— обмеження — заданий рівень енергетичної

безпеки, що враховує структуру регіонального енер�

гопостачання та енергоспоживання; терміни виходу

країни на заданий рівень безпеки;

— цільова функція — вартість проекту, яка виз�

начається поетапно, але мінімізується для проекту в

цілому.

При цьому необхідними є:

— побудова системи децентралізованого енер�

гопостачання з можливістю її підключення до єди�
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них мереж; впровадження когенераційних техно�

логій для одночасного виробництва теплової та елек�

тричної енергії, а також систем автоматизації для

зменшення втрат, забезпечення якісного опалення

та гарячого водопостачання; модернізація й техно�

логічне переозброєння існуючих об'єктів;

— використання економічно та екологічно

прийнятних місцевих джерел для автономного по�

стачання споживачів паливом і енергією. Пробле�

ми з енергозабезпеченням в ряді регіонів пов'язані

з дефіцитом пікових потужностей, який не в змозі

компенсувати постійно діючі атомні електростан�

ції;

— широке застосування відновлюваних джерел,

вторинних енергетичних ресурсів та малої енергети�

ки. Сьогодні через недостатнє освоєння їхній вне�

сок в загальне споживання палива та енергії в Ук�

раїні становить близько 0,83 % від всіх видів палив�

но�енергетичних ресурсів. Проте наявні дані про ре�

гіональний потенціал свідчать про доцільність їх ак�

тивного використання на місцях;

— впровадження національної системи енерго�

аудиту, що передбачатиме:

— розроблення насамперед організаційних, тоб�

то майже беззатратних заходів (дозволяють протя�

гом перших 12...18 місяців скоротити затрати на па�

ливно�енергетичні ресурси щонайменше на 3...5 %);

— виявлення пріоритетів інвестування (насампе�

ред із періодом окупності 6...12 місяців).

— встановлення місць неефективного викорис�

тання паливно�енергетичних ресурсів на основі ана�

лізу звітності підприємств;

— аудит енергетичної складової тарифів енер�

гетичних компаній і підприємств житлово�комуналь�

ного господарства, що дозволяє: обгрунтувати не�

обхідність її індексації у разі зміни вартості первин�

них паливно�енергетичних ресурсів і рівня інвестиц�

ійної складової тарифів; перевірити, чи раціональ�

но використовуються енергоресурси і чи не завище�

но тарифи;

— енергоаудит територій (міст, регіонів і країни

в цілому) і галузей, що може стати основою програм

енергозбереження. Практика їхнього розроблення,

яка полягала в підсумовуванні заходів, запланова�

них до реалізації розташованими в регіоні підприє�

мствами, є помилковою. Так, наприклад, впрова�

дження удо.сконаленої системи теплопостачання на

розташованому поблизу ТЕЦ підприємстві, звичай�

но, вирішить його проблеми, але призведе до недо�

використання потужностей ТЕЦ, через що територія

(місто, область) буде споживати паливно�енерге�

тичні ресурси в більшому обсязі. У цьому випадку

важливий комплексний підхід, у тому числі до тари�

фоутворення.

ВИСНОВКИ
1. Енергетичну безпеку визначено як стан, за яко�

го гарантовані: достатнє, надійне й технічно безпеч�

не енергозабезпечення; неможливість спричинення

тиску на осіб, які приймають рішення; прийнятний

вплив на навколишнє середовище; відсутність соці�

альної напруженості.

2. Енергетична захищеність України залежить від

її внутрішньої стійкості й низки чинників, здатних по�

рушити її нормальний стан.

3. Щоб оцінити стан енергетичної безпеки, необ�

хідна система індикаторів, що відображають впли�

ви, здатні викликати загрози або порушити нормаль�

ний стан об'єкта.

4. Базовими можуть стати індикатори енергоза�

безпечення, політико�, еколого� й соціально�еко�

номічні.

5. Система гарантування енергетичної безпеки

України має базуватися на таких тезах: кожен спо�

живач повинен мати можливість в різний час вико�

ристовувати різні джерела палива та енергії, при

цьому структура енергоспоживання на місцях по�

винна визначатися, виходячи з економічної та еко�

логічної доцільності; виробництво палива та енергії

має бути децентралізованим, а енергетичні потоки

— розукрупненими; у кожному регіоні мають бути

створені запаси палива та енергії зі збереженням

функцій держави з управління ними в особливий

період.

Перспективи подальших досліджень. У подаль�

шому роботу буде зосереджено на розробленні кон�

кретних рекомендацій органам виконавчої влади,

спрямованих на реалізацію пропонованої політики.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За останні півтори сотні років у місті як адміністратив�

но�територіальній одиниці відбулися надзвичайно стрімки

зміни. Науково�технічний прогрес (НТП) приніс суттєві ко�

рективи в усі сфери життя. На кожному своєму витку він ство�

рює для людини нові й нові умови та вимагає мобільних

рішень щодо пристосування до них.

УДК 352.071
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ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ
"КОМФОРТНЕ МІСТО" ЯК НАЙДІЄВІШИЙ,
ВСЕСВІТНЬО ВИЗНАНИЙ МЕХАНІЗМ
ОПТИМІЗАЦІЇ Й МОДЕРНІЗАЦІЇ
АДМІНІСТРАТИВНО;ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
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THE INTRODUCTION OF THE CONCEPT OF "COMFORTABLE CITY" AS THE MOST EFFECTIVE,
INTERNATIONALLY RECOGNIZED MECHANISM OPTIMIZATION AND MODERNIZATION
OF THE ADMINISTRATIVE;TERRITORIAL UNIT

У статті аналізується Концепція "Комфортне місто" — програмний документ, створений 2015
року за ініціативи Виконавчого органу Київської міської Ради (Київської міської державної ад�
міністрації) й представлений широкій громадськості для ознайомлення та обговорення. Це —
стратегічний план з комплексного впорядкування міського простору, удосконалення інфра�
структури окремої адміністративно�територіальної одиниці задля переходу на якісно новий
рівень життя. Концепція базується на теоретичних розробках та практичному досвіді провідних
науковців світу. У роботі зроблений акцент на ті розділи документу, де розкриваються перс�
пективи розвитку транспортної системи міста як однієї з головних і визначальних складових
міського простору.

The article analyzes the Concept of "Comfortable city" — a program document created in 2015 on
the initiative of the Executive body of Kyiv city Council (Kyiv city state administration) and presented
to the public for review and discussion. It is strategic plan for comprehensive streamlining of urban
space, infrastructure improvement separate administrative units to transition to a qualitatively new
level of life. The Сoncept was created on the basis of theoretical developments and practical
experience of the leading scientists of the world. This article focuses on those sections of the
document, which reveals the prospects of development of transport system of the city, as one of the
main and most important components of urban space.

Ключові слова: міський простір, модернізація інфраструктури, комфортне місто, місто, зручне для

життя, пішоходна зона, транспортна криза, містобудування.

Key words: urban space, infrastructure modernization, comfortable city, a city liveable, pedestrian zone, the

transport crisis, urban development.

У системі містобудування НТП породжує й підживлює

невідворотні та необхідні перетворення в організації місько�

го простору, що, у свою чергу, відбивається на життєдіяль�

ності городян, переводить їх щоразу на якісно новий рівень

існування. І головним завданням фахівців, задіяних у різно�

манітних проектах з адаптації міста до викликів часу, є ура�

хування інтересів передусім людини — мешканця населе�
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ного пункту, аби модернізаційні процеси не призвели до

погіршення його життєвих умов.

Якість життя в сучасному місті, взаємодія людини, про�

стору, міської інфраструктури, транспорту — головного

об'єкту модернізаційних змін — цими питаннями перейма�

лися й нині опікуються численні експерти з міського дизай�

ну, архітектори, будівельники, економісти, психологи, соц�

іологи, екологи та інші спеціалісти. Розв'язавши низку серй�

озних проблем і приборкавши хаос, породжений неграмот�

ним підходом до організації міського простору й потреб на�

селення, деякі з них суттєво допомогли великим і малень�

ким містам на всіх континентах земної кулі стати зручними

для життя. Цей процес "рятування" й пристосування міст до

вимог сьогодення — один з найактуальніших нині у світі.

Отже, у чому, завдяки інноваційним технологіям, люд�

ство виграло, а де, поряд з прогресом, "організувало" собі

значні труднощі, що перешкоджають комфортному життю,

спробуймо визначити у цій статті, як і шляхи подолання на�

явних негараздів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Підвищення рівня комфортності життя громадян —

один із стратегічних напрямів розвитку будь�якого сучасно�

го населеного пункту. Місто, що має самобутній вигляд, в

якому дбайливо зберігаються історичні пам'ятки, культур�

но�освітні, рекреаційні ресурси й довкілля, де наявні дос�

тупне житло, безпечна транспортна система й позитивна

еколого�психологічна атсмосфера — ці та інші питання все�

бічно розкриті у працях вітчизняних і зарубіжних науковців:

наших сучасників, а також тих, хто спостерігав за впливом

НТП на місто ще на етапі виникнення перших видів транс�

порту — трамваю, автомобіля, метро.

Серед таких — професор Робен Смід (Reuben Jacob

Smeed, 1909—1976) — один з найавторитетніших вчених

XX століття, перший професор транспортних досліджень в

історії Лондонського університетського коледжу (University

College London, UCL), що належить до числа провідних на�

вчальних закладів світу, створений 1826 року. Смід — ав�

тор фундаментальных праць щодо проблем міського транс�

портного планування, організації дорожнього руху, котрі

широко цитуються; сер Колін Б'юкенен (Sir Colin Douglas

Buchanan, 1907—2001) — відомий вчений�урбаніст, профе�

сор, член Палати лордів. Обіймаючи посаду радника

Міністра транспорту Великої Британії, 1963 року виступив

із знаменитою доповіддю про міське й транспортне плану�

вання "Дорожній рух у містах" (The Buchanan Report: Traffic

in Towns), в якій поділився власними дослідженнями життя

у великих, середніх та маленьких містах, визначив низку

проблем та ризиків, що виникають за неправильно органі�

зованої міської транспортної системи.

У 50—60 роки минулого століття попит на автомобілі,

зокрема у США, стрімко збільшувався. Максимальне задо�

волення потреб автомобільної промисловості та її спожи�

вачів призвело до виникнення у містах гучних автомагістра�

лей і громіздких розв'язок. У багатьох інших країнах спос�

терігалася тенденція, за якої міста формувалися як конгло�

мерат мікрорайонів навколо заводів і фабрик. Вулиці й

площі, за рідкісним винятком, призначалися для перевезен�

ня робочої сили й продукції. В індустріальному суспільстві

місто стало недружнім по відношенню до людини.

Саме тому й виникла сучасна урбаністика — соціальна,

яка переглянула ставлення до міста, як до "великого заво�

ду" й переакцентувала пріоритети містобудування на користь

людини та її комфортного життя. Це — повноцінна наука, зі

своєю методологією, теоріями й гучними іменами вчених:

професор Пенсинвальського університету, всесвітньо відо�

мий консультант і експерт з міського дизайну Вукан Вучик

(1935 р.н., найпопулярніша його праця — "Транспорт у

містах, зручних для життя"); архітектор з Данії, запроше�

ний професор у Канаді, США, Австралії, Новій Зеландії,

Мексиці, Бельгії, Німеччині, Польщі, Норвегії, Казахстані Ян

Гейл (1936 р.н., найвідоміша його книга "Міста для людей");

канадсько�американська письменниця, теоретик з місько�

го планування, одна із засновників руху нового урбанізму,

авторка бестселеру "Смерть і життя великих американсь�

ких міст" Джейн Джекобс (1916—2006); професор Каліфор�

нійського університету, широко визнаний експерт у сфері

економіки й міського планування Дональд Шоуп (1938 р.н.,

книга "Висока вартість безоплатних парковок"); почесний

професор UCL, професор транспортної політики Філ Гудвін,

який очолював центри транспортних досліджень в універ�

ситетах Великобританії, зокрема в Оксфорді (доповідь "Як

позбавитися міських пробок: новий погляд на стару пробле�

му") та багато інших.

Представники нової генерації вчених, які присвятили

свою діяльність питанням раціонального використання

міського простору: професор Масачусетського технологіч�

ного інституту Брент Д. Райан (предмет наукового інтересу

— естетика й сучасний дизайн у постіндустріальних містах і

районах); Катаріна Георге (Берлін, Німеччина) — урбаніст�

ка, регіональна планувальниця, експерт�консультант Депар�

таменту містобудування та архітектури Київської міської

державної адміністрації (КМДА) та ін.

Вітчизняна наука у сфері містобудування представлена

працями окремих фахівців, державними програмними до�

кументами, Концепціями, нормативно�правовими актами,

створеними або ініційованими, зокрема, Департаментом

містобудування та архітектури КМДА на чолі з головним

архітектором Києва, заслуженим архітектором України С.

А. Целовальником.

Це такі науковці й керівники державних закладів, як Д.І.

Антонюк, Г.В. Бондар, С.П. Броневицький, В.А. Згурський,

І.А. Соколов, Г.О. Фільваров, та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Визначення універсальних заходів щодо оптимізації й

модернізації міського простору, зокрема, транспортної си�

стеми, у зв'язку з чим аналізуються висвітлені у Концепції

"Комфортне місто" спільні для багатьох країн чинники, що

викликають необхідність кардинальних перетворень у цій

сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

20 травня 2015 року на офіційних Інтернет�сайтах

КМДА, газети "Вечірній Київ", на сторінках інформаційно�

аналітичного порталу "Коментарі" й багатьох інших мас�ме�

дійних ресурсах було оголошено про наміри фахівців Де�

партаменту містобудування та архітектури провести гро�

мадське обговорення Концепції комплексного впорядкуван�

ня міського простору "Комфортне місто".

"Ми сформували систему заходів із поліпшення місько�

го простору. Концепція — це своєрідний інструмент, який

забезпечить створення максимально зручного і комфорт�

ного середовища для перебування людей. Останнім часом

ми намагалися вирішувати кожну проблему окремо, проте

із затвердженням концепції буде запроваджено системний

підхід до розвитку міста з урахуванням інтересів усіх меш�

канців", — зазначив заступник директора Департаменту

містобудування та архітектури КМДА А. В. Вавриш. За його

словами, завданням Концепції є створення київського стан�

дарту міського середовища, регуляторних актів та програ�

ми заходів, спрямованих на поліпшення міського простору

[1].

Він також повідомив, що документ спрямований на по�

ліпшення безпеки та мобільності у місті, розвиток зон відпо�

чинку за принципами універсального дизайну, впорядкуван�
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ня зовнішньої реклами й розміщення тимчасових споруд, і

що столиця має розвиватися за принципами стійкості та еко�

номічної доцільності. Програмою передбачено й максималь�

не залучення громади та бізнесу — для ефективного фор�

мування міського середовища. Документ складений з Про�

екту рішення Київради, самої Концепції, з додатками, й До�

відника з облаштування міського простору Києва, який, на

замовлення Департаменту містобудування та архітектури,

розробив проектний інститут "МіськЦивільПроект".

Концепцію, реалізація якої розрахована на п'ять років

(2015—2020 рр.), розробили фахівці Департаменту містобу�

дування та архітектури виконавчого органу Київської міської

ради за окремим дорученням першого заступника голови

КМДА І. В. Ніконова. Співрозробники — Асоціація велоси�

педистів, Інститут міського цивільного проектування

"МіськЦивільПроект", Департамет міського благоустрою та

збереження природного середовища виконавчого органу

Київської міської ради (КМДА), Департамент промисловості

та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської

міської ради (КМДА). Фахівці вивчили досвід понад 250 міст

світу, праці Вукана Вучика та Яна Гейла й визначили основні

позиції, які має містити цей документ, а також ухвалили шка�

лу пріоритетів для користувачів міського простору: на пер�

шому щаблі — пішоходи; на другому — велосипедисти; третє

місце посів громадський транспорт; четверте — автомобілі

та моторизований транспорт, що рухається; п'яте місце по�

сіли автомобілі та моторизований транспорт, що стоїть.

Стрімка автомобілізація зробила машину "господарем

ситуації", об'єктом, що кількісно і якісно домінує над пішо�

ходом. Програма "Комфортне місто" захищає інтереси пе�

редусім пішохода — людини, яка має право вільно й без�

печно пересуватися вулицями міста, дихати свіжим повітрям,

милуватися красою парків, кататися на велосипеді. Йдеться

про створення безбар'єрного простору для всіх верств на�

селення та переорієнтування організації міського простору

на пішоходів та велосипедистів [2].

Проаналізувавши положення Концепції, можна вибуду�

вати перелік переваг "пішохідного міста": пішохідні прогу�

лянки корисні для здоров'я — поліпшується працездатність,

фізичний і психологічний стан людини (так само впливають

на здоров'я й велосипедні прогулянки); наявність пішохід�

них вулиць створює умови для розвитку супутніх торгівлі й

послуг, чим зміцнює економічну компоненту функціонуван�

ня міста; підвищується привабливість міста не лише для

місцевих мешканців, а й для туристів, відповідно це пози�

тивно впливає на зміцнення його іміджу; щодо екології, то

збільшення частки пішохідного руху є, безперечно, корисн�

ішим для навколишнього середовища — завдяки зменшен�

ню кількості шкідливих речовин у повітрі, рівня шуму й за�

бруднень, викликаних експлуатацією автомобіля; з фінан�

сової точки зору витрати на організацію пішохідної інфрас�

труктури менші, ніж на організацію автомобільної.

Наступна, за пріоритетністю, позиція, визначена в Кон�

цепції — велосипедисти й розвиток міського велосипедно�

го руху.

На ІІ сесії VII скликання Київської міської Ради було

прийнято проект Рішення "Про затвердження міської цільо�

вої програми облаштування та розвитку велосипедної інфра�

структури у місті Києві на 2015—2019 роки".

У документі, зокрема, йдеться про те, що все більше

міст світу долучаються до політики сталого розвитку місько�

го середовища, а саме: до парадигми розвитку сталої моб�

ільності у містах, що полягає в пріоритеті оптимізації міської

інфраструктури для людей — пішохідної, велосипедної,

громадського транспорту, які є більш безпечними, екологі�

чно чистими, економічно ефективнішими, а також більш до�

ступними для всіх категорій населення, що забезпечує

рівноправність учасників руху, а також є безпосередньою

реалізацією їх права на вільне й безпечне пересування" [3].

За цією Програмою, положення якої враховані у Кон�

цепції, для розвитку велосипедної інфраструктури, зокре�

ма в Києві, склалися такі передумови:

1. Політика форсованого або виняткового розвитку ав�

томобільної інфраструктури у містах здебільшого не вирі�

шує питання мобільності населення: умови пересування

містом тимчасово покращуються лише для 20—25% насе�

лення. Орієнтація міського планування на "все для комфорту

автомобіля" стимулює подальшу автомобілізацію й зростан�

ня автомобілекористування мешканцями міста, що призво�

дить до заторів і проблем з паркуванням. Виникає ситуація,

коли попит на пересування автомобілем постійно виперед�

жає обсяги наявної інфраструктури, тож стан мобільності

населення не має шансів на поліпшення. При цьому левова

частка "транспортного" бюджету міста витрачається саме на

автошляхи, але ефективність інфраструктури лишається

низькою.

2. Збільшення числа автівок логічно призводить до зро�

стання інтенсивності руху на вулицях, підвищення рівня шуму

й загазованості повітря, погіршення екології міста в цілому.

При цьому підвищується небезпека пересування містом, бо

зростає кількість ДТП (все більше з летальними випадками),

значно ускладнюються пішохідний і велосипедний рух, за�

гострюється протистояння різних його учасників. Поступо�

во місто стає агресивним і некомфортним для життя.

3. За визначенням вулицями міста не може пересувати�

ся велика кількість автотранспорту: відомо, коли на 1000

мешканців припадає понад 300 автівок, наступає транспор�

тний колапс. Зростає необхідність у парковках, зокрема в

центрі міста, де фізично неможливо розмістити всіх бажа�

ючих. Відбувається хаотичне й неконтрольоване паркуван�

ня на тротуарах, газонах, узбіччях доріг і навіть перехрес�

тях та пішохідних переходах. Щоб задовольнити попит на

паркування в центральній частині міста, третина її площі (ра�

зом із забудовами) має стати парковкою.

4. Проблема криється у питомій площі, яку займає лю�

дина в автомобілі: вона у 20—50 разів більша (площа авто

на дорозі — 15 кв. м, плюс площа паркування — 13 кв. м),

ніж та, що займає та ж людина, коли йде пішки (0,5 кв. м),

їде на велосипеді (1,5 кв. м) чи у громадському транспорті

(ГТ — 0,5 кв. м). Як бачимо, велосипед і громадський транс�

порт значно ефективніші у плані міської мобільності, вико�

ристання вуличного простору, зокрема якщо для цього бу�

дуть виділені окремі смуги руху.

5. Велосипедна інфраструктура на порядок дешевша за

автомобільну. Так, вартість капітального будівництва 1 км

велошляху з нуля в 10—60 разів дешевша за вартість ана�

логічного будівництва 1 км автошляху. При цьому ресурс

експлуатації велошляху — в 3—5 разів більший: наванта�

ження коліс велосипеда на покриття в 10—20 разів менше

за аналогічне у коліс автомобіля. Якщо ж велосипедний

шлях прокладається за рахунок наявного тротуару або по

краю дороги (розміткою або відокремлено бордюром/сто�

впчиками), то вартість велошляху стає меншою за вартість

автодороги в сотні разів.

6. Велосипедна інфраструктура є більш безпечною,

ніж автомобільна: за максимальної швидкості руху 30 км/

год і середньої 15—20 км/год практично виключені до�

рожньо�транспортні пригоди з летальними випадками за

участі велосипедистів і пішоходів, значно зменшується

процент ДТП з тяжкими й середніми травмами. Велоси�

педне місто, де гранично зменшена кількість автомобілів

та обмежена швидкість руху, стає більш безпечним і ком�

фортним для життя, що переконливо засвідчено світовою

практикою.

7. Велосипед не створює екологічних проблем: він не

забруднює повітря шкідливими викидами й не здійснює над�

мірного шуму, що робить вулиці міста більш чистими й за�

тишними [3].
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Третій пункт у шкалі пріоритетів для користувачів

міського простору — громадський транспорт.

Цей вид транспорту має бути передусім доступним. По�

няття "доступний транспорт" можна розглядати як у прямо�

му розумінні, так і в інших, більш глобальних. Приміром, як

облаштовану відповідно до чинних стандартів і потреб ма�

ломобільних категорій населення транспортну інфраструк�

туру.

Екологічні проблеми, старіння населення, міграція, об�

меженість ресурсів, урбанізація та глобалізація є основни�

ми суспільними чинниками, що випробовують на міцність

транспортну систему. Прискорення впровадження інновац�

ійних технологій, інтеграція різних видів транспорту та ви�

користання принципів універсального міського дизайну є

важливими умовами для подолання наявних викликів сьо�

годення. Сфера доступного транспорту має створюватися з

урахуванням потреб маломобільних груп населення, осіб з

інвалідністю та забезпечувати інтегрований підхід до надан�

ня послуг. Належить пам'ятати, що саме громадський транс�

порт, доступний, чистий, безпечний: забезпечує найкращу

соціальну інтеграцію всіх членів суспільства, незалежно від

рівня доходів і місця проживання, сприяє зменшенню рівня

заторів на дорогах, в умовах стрімкої урбанізації такий вид

громадського транспорту, як рейковий, підвищує швидкість

пересування та мобільність населення.

Четвертий пункт шкали пріоритетів для користувачів

міського простору, згідно з Концепцією "Комфортне місто"

— автомобільний та моторизований транспорт, що рухаєть�

ся.

У прогресивних великих містах світу відмовилися від

політики збільшення пропускної здатності автодоріг у зв'яз�

ку з тим, що в перспективі це веде до збільшення рівня авто�

мобілізації і, як наслідок, до тотальних заторів. Перевагу в

таких містах віддано формі організації руху, спрямованій

на стримання й поліпшення безпеки руху, особливо у цент�

ральній частині міста (як варіант — обмеження в'їзду до цен�

тру). Це дає можливість зменшити шкідливий вплив від ав�

томобілів на середовище.

Для врегулювання автомобільного руху використову�

ються й технічні засоби (дорожні знаки, "лежачі пол�

іцейські"), покликані забезпечити низьку швидкість і здатні

унеможливити прискорення та обгін. А за умови вдалого

обмеження швидкості руху автомобілів у центрі міста,

відпаде необхідність виділяти окремі велосипедні доріж�

ки, адже помірна швидкість руху автомобільного потоку

без обгонів є запорукою безпечного руху велосипедистів.

І п'ята, остання, позиція шкали пріоритетів для користу�

вачів міського простору, відповідно до Концепції "Комфор�

тне місто" — автомобільний та моторизований транспорт,

що стоїть.

Міська автомобільна логістика вимагає відведення

значних територій під паркування. З огляду на те, що

вартість землі, особливо в центрі міста, висока, організа�

ція великих загальних парковок є нераціональним і най�

менш ефективним використанням цінних територіальних

ресурсів.

Для тих, хто приїжджає на власному автомобілі до цен�

тральної частини міста, повинні бути свої місця для парку�

вання. Туристичні автобуси мають стояти окремо, а вантажні

автомобілі, що здійснюють доставку товарів, належить за�

безпечити майданчиками для короткочасного перебування

на час розвантаження або завантаження.

Як бачимо, політика паркування повинна мати комплек�

сний характер для сталого розвитку транспортної системи

міста й впроваджуватися диференційовано, з відмінностя�

ми, пов'язаними з різними міськими зонами.

Тарифи за паркування встановлюватимуться відповід�

но до району міста, з максимально високою цифрою у цен�

тральній його частині. Таким чином, дії щодо врегулюван�

ня цього питання спрямовуються на усвідомлення водія�

ми, що паркуватися в центрі складно й дорого. Дешевше й

зручніше туди діставатися громадським транспортом або

таксі.

Поширеною в світі практикою є організація так званих

"перехоплюючих парковок" і паркінгів за межами центру

міста. Вони розміщуються переважно на пересадочних вуз�

лах швидкісного рейкового транспорту (в районі станцій

метрополітену, електропоїздів). Доїхати до такого паркінгу

можна на власному авто (система "park and ride"), залиши�

ти його там і пересісти на громадський транспорт, що пря�

мує, скажімо, до центру. У деяких країнах наявна практика

поєднання перехоплюючого паркінгу автівок з паркінгом

аналогічного типу для велосипедів (система "bike and ride").

Така схема паркування, яка формується в комплексі з

розвитком і популяризацією велосипедного руху та гро�

мадського транспорту, є основою збалансованої, сталої

транспортної системи міста.

ВИСНОВКИ
Понад півстоліття триває пошук найоптимальніших пра�

вил раціонального планування міського простору, які мож�

на застосувати в будь�якому великому місті. Враховуючи всі

об'єктивні розбіжності населених пунктів, характерні особ�

ливості кожного з них, експертам все ж вдалося визначити

універсальний принцип благоустрою великого міста, як ок�

ремої адміністративно�територіальної одиниці: пріоритет

пішохідного руху й громадського транспорту. У цьому од�

ностайно переконані всі провідні науковці�урбаністи світу.
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FEATURES OF THE DEFINITION OF THE VOLUME OF INVESTMENT IN PROTECTION
OF INFORMATION RESOURCES

Стаття присвячена проблемі визначення оптимального розміру інвестицій у систему захисту інфор�
мації. Наголошено на важливості інвестицій у захист інформаційних ресурсів на всіх рівнях системи
державного управління. Здійснено аналіз публікацій, що містять матеріали, пов'язані із досліджен�
ням та розвитком підходу Гордона�Лоеба, в якому обгрунтовується граничний обсяг інвестицій у без�
пеку інформації. Показано, що цей підхід не дає змоги отримати єдине доказово підтверджене рішення
щодо оптимального обсягу інвестицій в систему захисту інформації через суб'єктивний формально�
апроксимативний спосіб побудови моделі, на якій грунтується отримана оптимальна оцінка.

Запропонований підхід до дослідження задачі визначення оптимального обсягу інвестицій в сис�
тему захисту інформації заснований на аналізі моделі інформаційних ризиків, формування структури
й параметрів якої базується на використанні відомостей про реальні механізми розвитку та реалі�
зації інформаційних загроз і ризиків, зокрема на моделях мотиваційно�вартісних та економіко�фінан�
сових відносин, характерних для ситуації "атака�захист" в інформаційній сфері.

За результатами аналізу моделі інформаційних ризиків отримано оцінку максимального обсягу оп�
тимальних інвестицій у систему захисту інформації, яка становить 25 % від вартості інформаційного
ресурсу, який є об'єктом захисту. Зазначено, що при застосуванні в системі захисту інформації ви�
сокоефективних рішень рівень інвестувань може бути зменшений до 11—13 їх вартості.

The article devoted to a problem of determining the optimal size of the investment in information security
system. Emphasized the importance of investment in the protection of information resources at all levels of
public administration. The Exercised the analysis of publications which contained materials related to
research and development approach of Gordon and Loeb, which justified limiting investment in information
security. It is shown that this approach does not allow to receive only conclusively confirmed decision on
optimal investment in information security through a subjective formal approximatively way of building the
model of obtained optimum evaluation.

Proposed approach to the study of the problem of determining the optimal investment in information
security based on an analysis of information risks model, determining the structure and parameters of which
is based on the use of information about the real mechanisms of development and implementation of
information security threats and risks, including the models motivational value and economic and financial
relations specific to the situation of "attack�defense" in the information sector.

According to the analysis of information risk model received the assessment of maximum amount of
optimal investment in information security system, which is come to 25% of the cost of information resource
that is protected. It is noted that the application of highly efficient solutions in the system of information
security the investuvan level may be reduced to 11—13 % of their value.

Ключові слова: захист інформації, рівень інвестицій, інформаційні ресурси, інформаційні загрози,

ймовірність реалізації загрози, державне управління.

Key words: data protection, the level of investment, information resources, information threats, cost resource,

probability of threat realization, public administration.

інвестування коштів в її безпеку не викликає сумнівів. На

тому, що інформація в сучасному світі є чи не одним з ос�

новних ресурсів розвитку людини та суспільства, акценту�
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ють увагу багато вчених, які працюють як в царині гумані�

тарно�економічних наук (В. Горбулін, А. Давиденко, О. До�

донов, В. Іноземцев, М. Кастельс, М. Кобрин, Й. Масуда,

А. Пелещишин, Е. Тоффлер тощо), так і в галузі точних наук

(А. Антонюк, О. Астахов, О. Додонов, О. Корченко, С. Рас�

торгуєв, О. Щербаков та інші). Тим не менше питання

співвідношення витрат на побудову системи захисту інфор�

мації та можливих втрат від реалізації інформаційних заг�

роз у разі її відсутності або недостатньої надійності досі

залишається малодослідженим. З огляду на це наразі дуже

актуальним слід визнати питання про визначення обсягів

інвестицій, які доцільно вкладати у захист інформації, що і

є завданням даної статі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У системі державного управління від загальнодер�

жавного до регіонального й місцевого рівнів циркулює

величезна кількість інформації та даних, зокрема доку�

менти, які містять державну або службову таємницю,

різноманітні бази персональних даних. Держава має за�

безпечувати належний рівень безпеки власних інформа�

ційних ресурсів, адже несанкціонований витік, знищення

або викрадення принаймні деякої частини даних, які на

них зберігаються, може призвести до значних матеріаль�

них (потенційних чи реальних) втрат, нанесення суттєвих

моральних та іміджевих збитків або навіть людських

втрат, як, наприклад, у випадку витоку інформації щодо

державних шифрів, системи урядового зв'язку, оператив�

них планів переміщення військової техніки тощо. Велика

кількість інформації персонального характеру, що нако�

пичується, обробляється та зберігається в державних ус�

тановах місцевого рівня та приватних організаціях, в яких

досить часто відсутні навіть елементарні засоби захисту

інформації, також може виступати об'єктом неправомір�

них дій зловмисників.

З огляду на це, інформаційні ресурси та інформаційно�

телекомунікаційні системи всіх рівнів, які забезпечують фун�

кціонування системи державного управління, повинні мати

належний рівень захисту від несанкціонованих дій з інфор�

мацією, що в них циркулює. В той же час витрати на побудо�

ву системи захисту інформації можуть перевищувати обсяг

потенційних втрат у разі її витоку, що робить необхідним

вироблення алгоритмів обчислення оптимального та гранич�

ного обсягу можливих інвестицій в захист державних інфор�

маційних ресурсів.

За даними О.Лукацького, бізнес�консультанта Cisco

з безпеки, 78% від обсягу усіх досліджуваних організацій

на заходи, пов'язані із безпекою інформації, витрачають

не більше 15% від їх ІТ�бюджету, ще 11% організацій —

від 16 до 20%, і лише 7% організацій — від 21 до 28%

[1]. На жаль, переважна більшість рекомендацій щодо

обсягу інвестицій формується з подібних до наведеної

вище довідок, тобто носить емпіричний характер, базую�

чись виключно на узагальненні досвіду розробки та екс�

плуатації існуючих систем захисту інформації. Саме це

пояснює ту увагу, яку привернула до себе опублікована у

2002 р. стаття американських дослідників в області еко�

номіки Лоуренса Гордона і Мартіна Лоеба [2], в якій зроб�

лено спробу теоретико�методологічного обгрунтування

граничного обсягу інвестицій у безпеку інформації. По�

ява цієї статті викликала широкий резонанс в наукових та

професійних колах, свідченням чого є численні відгуки

та коментарі різного характеру, зокрема позитивні та

критичні зауваження, конструктивні пропозиції та допов�

нення [3; 4].

Запропонована Гордоном і Лоебом модель (далі —

модель Г�Л) — так звана функція ймовірності порушен�

ня захищеності інформаційних ресурсів (ФПЗІР) — ба�

зується на системі з трьох аксіом, що формують певну

сукупність вимог до властивостей ФПЗІР. Автори про�

понують два класи залежностей, які задовольняють оз�

наченим вимогам, причому виконане ними подальше дос�

лідження ФПЗІР для кожного з класів приводить до од�

накового висновку: оптимальний обсяг інвестицій в сис�

тему захисту інформації (СЗІ) не може перевищувати

36,79% від величини максимальних втрат, які можуть

виникнути в разі реалізації загроз інформації. Тут слід

наголосити, що в роботі Гордона і Лоеба відсутнє дове�

дення повноти та достатності введеної системи аксіом,

не виключена можливість її доповнення, розвинення й,

відповідно, модифікації отриманого висновку. Тому

цілком природною стала поява у 2006 році статті [3], де

два класи функцій (залежностей), запропонованих Гор�

доном і Лоебом, доповнено ще чотирма; статей Дж.

Вілмсона (J.Willemson) [4; 5], в яких дещо змінена та

розширена вихідна система аксіом Гордона і Лоеба;

інших численних модернізацій та доповнень базової мо�

делі Г�Л. При цьому змінюються і відсоток оптимально�

го обсягу інвестицій в СЗІ, зокрема в статті [4] він сягає

100 % від величини максимально можливих втрат, а в

новій статті Гордона та Лоеба [5], де вони виступають у

співавторстві із двома іншими дослідниками (William

Lucyshyn, Lei Zhou), припускається, що оптимальний

обсяг інвестицій може і перевищувати 100 % від цієї ве�

личини.
Не вдаючись до детального аналізу позитивних та не�

гативних властивостей моделі Г�Л, зазначимо, що як для

самої моделі, так і для її численних модифікацій харак�

терна суттєва вада: формально�апроксимативний спосіб

побудови моделі, за яким практично повністю виключаєть�

ся можливість врахування при формуванні структури й па�

раметрів моделі відомостей про реальні механізми роз�

витку та реалізації інформаційних загроз і ризиків. Це

призводить до суттєвого обмеження практичних аспектів

застосування означеної моделі та об'єктивності отрима�

них висновків, в тому числі і головного постулату про ве�

личину оптимального обсягу інвестицій в захист інфор�

мації.

У цій ситуації інтерес представляють моделі, зап�

ропоновані для дослідження мотиваційно�вартісних та

економіко�фінансових відносин, характерних для си�

туації "атака�захист" в інформаційній сфері [7, 8].

Розглянемо ситуацію, що виникає при реалізації

атакуючою стороною А (зловмисник) загрози Т віднос�

но деякого інформаційного ресурсу I, який належить

стороні В. Вважатимемо, що D — загальна вартість

витрат атакуючої сторони А на реалізацію загрози Т,
g — отриманий при цьому "виграш", величина якого

обумовлюється цінністю ресурсу I для зловмисника.

Збитки, яких зазнала в цій ситуації сторона В (влас�

ник ресурсу I),  тобто вартість ресурсу з точки зору

його власника, оцінюється ним як q, а загальна вар�

тість реалізованого комплексу захисних заходів до�

рівнює с.

Наведені дані дають вартісну характеристику ситуації

"атака�захист". На основі цих відомостей можна побудува�
ти логіко�евристичну схему експертного оцінювання ймові�

рнісних характеристик, що використовуються для обчислен�

ня інформаційних ризиків.
Чистий прибуток зловмисника в разі успішної ре�

алізації  загрози Т складає Q = g $ D. Якщо цінність g

ресурсу I  для атакуючої сторони А  значна, зокрема,
якщо g>>D, можна припустити, що зловмисник спро�

бує використати будь�які шанси для реалізації  цієї

загрози. Навпаки, для малих значень g економічні мо�
тиви виникнення загрози Т практично відсутні: при

Q=0 (або ж g=D)  атака ресурсу І  стає недоцільною,

в цьому випадку P
t
 =  0.  Для g<D  спроба реалізації
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загрози Т втрачає будь�який економічний сенс. Ви�

ходячи з цих міркувань, в [7] запропоновано співвід�

ношення:

 

g
D

g
QPt −== 1 (1),

яке може бути використане для оцінювання приблиз�

них (орієнтовних) значень ймовірності активації (виникнен�

ня) загрози Т.

У загальному випадку ймовірність   реалізації загрози Т
— це добуток

 
vtT PPP = (2),

де vP  — ймовірність вдалого використання зловмисни�

ком вразливостей інформаційної системи (ІС), що містить

інформаційний ресурс І. Значення ймовірності vP  залежить

від ступеню захищеності ІС, який в свою чергу зумовлюєть�

ся обсягом інвестувань с в систему захисту інформації (СЗІ),

що з певним наближенням враховується співвідношенням

[7; 8]:

scq
qPv +

= (3),

де s — коефіцієнт, яким визначається рівень ефектив�

ності інвестувань с в систему захисту інформації, а саме: чим

більше значення s, тим нижче, за умови одного і того ж об�

сягу інвестицій с, величина ймовірності vP . З формули (3)

очевидно, що у разі відсутності критичної інформації в ІС

(тобто q=0) ймовірність  vP =0. Коли вартість q ресурсу I

висока або дуже висока, однак витрати на створення і фун�

кціонування СЗІ низькі, тобто q>>sc, ймовірність 1→vP .

Якщо власник ресурсу І приділяє його захисту достатню ува�

гу, значення q і sc співрозмірні, 1<vP . Загалом значення

ймовірності Pv при q=const зростають із спадом рівня інве�

стицій с в СЗІ і навпаки, збільшуються із зростанням їх об�

сягу.

Формули (1), (3) дозволяють побудувати оптимізацій�

ну схему, за якою можна буде зробити висновки щодо

ефективності та доцільності інвестицій у СЗІ організації.

Для цього припустимо [8], що при нульових інвестуваннях

у СЗІ організації  vP =1 й вихідний інформаційний ризик

становить  qPR t=1 . Інвестування у СЗІ коштів у розмірі

с призводить (за умов раціональних витрат цих коштів на

потреби захисту) до того, що ймовірність успішного вико�

ристання вразливості стає меншою за 1, тобто 
vP <1. За�

лишковий ризик в цьому випадку дорівнюватиме

 qPPR vtt = , величина втрат, які вдалося попередити —

 qPPqPPqPRR tvvttt )1(1 −=−=− ,  а відповідний

"прибуток" —

 cqPPcRR tvtR −−=−−=Δ )1(1 (4).

Замінюючи  vP  в (4) його розгорнутим виразом (3), от�

римуємо:

 
Rt qP

scq
scc Δ=
+

+− (5),

З аналізу виразу (5) випливає, що якщо рівень інвестицій

с перевищує деяке граничне значення c
max

 = q( tPs$1)/s,

"дохід" від введення захисту стає негативним, тобто в за�

гальному випадку діапазон можливих значень с раціональ�

но обмежити умовою: 0<c< q( tP s$1)/s — так званим діа�

пазоном "розумних" інвестицій. З наведеної умови, виклю�

чаючи с, отримуємо нерівність: 0<q( tPs$1)/s, вимога до�

держання якої накладає обмеження на можливі значення

коефіцієнту s: s > 1.

Дослідження співвідношення (4) на екстремум, вважа�

ючи, що RΔ  є функцією змінної с, отримуємо вираз:

01
)(

)(
2

2

=−
+

−+
=

Δ
qP

scq
csscqs

dc
d

t
R

(6),

який дозволяє визначити [8, 9] обсяг інвестицій с
eff

,

що забезпечує найбільше значення RΔ  (за терміноло�

гією Гордона�Лоеба с
eff

 — оптимальний розмір інвес�

тицій):

)1( −= sP
s
qc teff (7),

а також формули обрахунку значення ймовірності vP  і

ризику R  для оптимального обсягу інвестицій:

sP
cP

t
effv

1)( =
, 

s
P

qqPPcR t
tvefft ==)( (8).

Аналіз формули (7) дає можливість оцінити максималь�

ний обсяг інвестувань в СЗІ, який отримуємо з формули (7)

при  1=tP .  Досліджуючи на екстремум залежність

)1()( −= s
s
qsceff , отримуємо:

0)
2
1(

)( 2/32 =−= −− ssq
ds

sdceff
(9),

що дає:  qcsc effeff 25,0)4()](max[ == . Таким чи�

ном, максимальний обсяг інвестицій у СЗІ становить 25

% від вартості  q  ресурсу, який є об'єктом захисту. Слід

зазначити, що відповідно до практичного досвіду, нако�

пиченого у сфері захисту інформації, значення ≥s 10÷45

[7; 8], причому для високоефективних рішень ≥s 40÷60,

тобто рівень інвестувань може бути зменшений до 11—

13 %.

Вираз (3) — це оцінка ймовірності  vP так би мовити з

середини, середовища ІС. Ця оцінка аж ніяк не враховує ре�

сурсні можливості нападу. Щоб, наприклад, врахувати існу�

ючий взаємозв'язок між витратами  D  на реалізацію заг�

роз та рівнем інвестицій с у захист, запишемо (3) у вигляді

[9; 10]:

D
csq

qDcPv 2),(
+

=
          (10).

Очевидно, що зростання витрат  D обумовлює збіль�

шення ймовірності vP . Залежність  qPPRR tv )1(1 −=−
в цьому випадку матиме логістичний характер, а діапазон

"розумних" інвестицій визначатиметься співвідношенням:

)411(
2 2

t

t

sqP
DqP

−− < с  < )411(
2 2

t

t

sqP
DqP

−+          (11),

коректним при дотриманні обмеження 4/2
tsqPD ≤ .

Як це витікає із співвідношення (11), для 0=D , тобто за

умови відсутності інвестицій в атаку, "розумній" обсяг інве�
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стицій с перебуває в інтервалі 0 < с < qP
t
  й, очевидно, c ≤ q

цілковито залежить від ймовірності P
t
 активації (виникнен�

ня) загрози Т.

Умова (11) отримана для випадку,  коли існує

ймовірність P
v
 ≤  1, тобто є дійсним обмеження g >D.

Зовсім інша ситуація виникає у разі, коли інформац�

ійну загрозу реалізує найнятий для цього виконавець

(в загальному випадку це може бути спеціально ство�

рена група професіоналів, для яких це звичайна ро�

бота). В цьому випадку P
t
 = 1, атакуюча сторона про�

сто виконує поставлене перед нею завдання і,  залеж�

но від його важливості, може розраховувати на залу�

чення для підтримки своїх дій певних додаткових ре�

сурсів: фінансових, технічних, інформаційно�аналітич�

них, оперативних, тобто існує велика ймовірність зас�

тосування для реалізації загроз високозатратних атак.

Зокрема, як це випливає з виразу (10), якщо D → ∞,

то P
v
 → 1, тобто можна очікувати появу дуже високих

значень P
v max

. На практиці це означає, що гарантова�

но захистити свою інформацію сторона В  буде не�

спроможна.

ВИСНОВКИ
Запропонований у статті підхід до визначення опти�

мального обсягу інвестицій в систему захисту інформації

позбавлений недоліків, властивих підходу Гордона�Лое�

ба та його модифікаціям, які не дають змоги отримати од�

нозначне рішення щодо оптимального обсягу таких інве�

стицій через суб'єктивний формально�апроксимативний

спосіб побудови моделі захищеності інформаційних ре�

сурсів.

Натомість запропонований спосіб визначення опти�

мального обсягу інвестицій в систему захисту інфор�

мації, що грунтується на аналізі моделі інформаційних

ризиків, структура й параметри якої базуються на ви�

користанні відомостей про реальні механізми розвит�

ку та реалізації інформаційних загроз і ризиків, зокре�

ма на моделях мотиваційно�вартісних та економіко�

фінансових відносин, характерних для ситуації "атака�

захист" в інформаційній сфері. Максимальний обсяг оп�

тимальних інвестицій у СЗІ за результатами аналізу

представленої моделі інформаційних ризиків становить

25 % від вартості інформаційного ресурсу, який є об'єк�

том захисту.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема державного управління водними ресур�

сами і сам стан водних ресурсів в Україні фактично ви�

знані в Україні такими, що негативно впливають на

рівень національної безпеки країни [7]. Прийняття пра�
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У статті наведено аналіз функцій і завдань центральних органів виконавчої влади, що задіяні
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вильних управлінських рішень у водній сфері та їх опе�

ративна реалізація залежить від ефективності роботи

центральних органів виконавчої влади, поле діяльності

яких (права і обов'язки) встановлюється відповідними

законодавчо�нормативними актами про них (Положен�
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нями). Враховуючи незадовільний стан державного уп�

равління водними ресурсами в країні, функції і завдан�

ня ЦОВВ, які відповідають за формування і, особливо,

за реалізацію державної політики у водній сфері, по�

требують детального аналізу та оптимізації. При цьому

за основу їх удосконалення та покращення потрібно

взяти принципи інтегрованого управління та управління

за річковими басейнами, які є головними у Водній Рам�

кові Директиві ЄС.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розробкою цілей, функцій і завдань державного

управління у сферах природокористування, водокори�

стування, їх оптимізацією займались багато вітчизняних

і закордонних вчених. Ці питання відображені в працях

М.А. Хвесика, В.А. Голяна, С.І. Дорогунцова, І.О. Дра�

гана, Т.В. Іванової, В.І. Павлова, В.А. Сташука, М.Ю. Та�

расової, А.В. Яцика, В.А. Духовного, В.И. Данилов�Да�

нильяна, Р.Г. Мумладзе, Н.Н. Мирзаева, Н. Т. Кавешні�

ков та інших. Натомість детального аналізу функцій і

завдань Держводагентства України, який фактично

було створено в 2011 році, відповідність їх сучасним

умовам в літературних джерелах немає.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою наукової статті є виявлення особливостей

наявних функцій і завдань головного і центральних

органів виконавчої влади в Україні щодо управління

водними ресурсами та потреби їх удосконалення вихо�

дячи із необхідності застосування басейнових принципів

управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Станом на січень 2015 року центральними органа�

ми виконавчої влади (ЦОВВ) у сфері формування та

реалізації державної водної політики є Міністерство

екології та природних ресурсів України та його струк�

турні підрозділи: Державна служба геології та надр

України, Державне агентство водних ресурсів України,

Державна екологічна інспекція України, Державне аген�

тство екологічних інвестицій України, Державне агент�

ство з управління зоною відчуження України (рис. 1).

Міністерство екології та природних ресурсів Украї�

ни (Мінприроди) відноситься до головних органів у сис�

темі ЦОВВ і було створено Указом Президента України

від 28 грудня 2010 року № 1245/2010 шляхом реорга�

нізації Міністерства охорони на�

вколишнього природного сере�

довища України [3].

Цим же Указом Державний

комітет України по водному гос�

подарству було реорганізовано в

Державне агентство водних ре�

сурсів України, створено також

Державну екологічну інспекцію

України і Державну службу гео�

логії та надр України, а Держав�

не агентство екологічних інвес�

тицій України реорганізовано в

Національне агентство екологіч�

них інвестицій України. Затверд�

жено також і схему їх взаємодії через Міністра екології

та природних ресурсів України.

 Основним ЦОВВ в системі управління водними ре�

сурсами в Україні є Держводагентство України, яке за

роки незалежності пройшло шлях від міністерства до

державного комітету та державного агентства. За ці

роки змінювались не тільки організаційна структура

державного органу, але його функції і завдання. Так, в

Положенні про Держводгосп від 1998 року, Укрводгосп

від 1999 року у перших пунктах наголошується, що ці

виконавчі органи забезпечують державну політику щодо

розвитку водного господарства та меліорації земель, за�

безпечення (задоволення) потреб населення і галузей

економіки у водних ресурсах.

У Положенні про Держводгосп від 14 липня 2000

року, яке діяло до 2007 року, основними сферами діяль�

ності також залишаються водне господарство, меліо�

рація земель, забезпечення потреб населення і галузей

економіки у водних ресурсах [5]. Прямого наголосу на

управління водними ресурсами, як на окрему сферу

діяльності, в них ще не надається.

Не надається прямого наголосу на управління вод�

ними ресурсами і в розділі "Основні завдання" Положень

від 1998, 1999, 2000 років, натомість у них вказується на

ряд завдань, що стосуються водних ресурсів — розроб�

лення та участь у реалізації різних програм використан�

ня і охорони вод та відтворення водних ресурсів; забез�

печення потреб населення і галузей економіки у водних

ресурсах та проведення їх міжбасейнового перерозпо�

ділу; здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням

шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків.

У Положенні від 2007 року Держводгосп було ви�

значено вже як ЦОВВ, діяльність якого спрямовується і

координується КМ України через Міністра охорони на�

вколишнього природного середовища, а в основних зав�

даннях з'явився пункт щодо управління водними ресур�

сами (відповідно до Водного кодексу): "регулювання

відносин у сфері використання і охорони вод та відтво�

рення водних ресурсів, розроблення та участь у реалі�

зації відповідних загальнодержавних, міждержавних і

регіональних програм" [6].

Таким чином, у Положенні була визначена сфера ви�

користання і охорона вод та відтворення водних ресурсів.

У Положенні від 13 квітня 2011 року, коли Державний

комітет було реорганізовано у Державне агентство, в

основних завданнях було закріплено тезу про сферу "уп�

равління, використання та відтворення поверхневих вод�

Рис. 1. Система центральних органів виконавчої влади у сфері
управління природними (водними) ресурсами в Україні

Кабінет Міністрів України — 
вищий орган виконавчої влади 

Державна служба 
геології та надр 
(Держгеонадра)  

України 

Міністерство екології  
та природних ресурсів 

(Мінприроди) України – 
головний в системі ЦОВВ 

Державне агентство 
екологічних інвестицій  

(Держекоінвестагенство) 
України  

Державна екологічна 
інспекція 

(Держекоінспекція) 
України  

Державне агентство  
водних ресурсів 

(Держводагентство) України 

Державне агентство з 
управління зоною  
відчуження (ДАЗВ)  

України  
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них ресурсів" [4]. Залишився цей напрям і в Положенні

від 20 серпня 2014 року, яке є чинним на даний час [1].

Отже, формально центральний орган виконавчої вла�

ди, що реально реалізує державну політику в сфері "уп�

равління водними ресурсами", з'являється лише в 2007

році, хоча в Водному кодексі повноваження щодо управ�

ління водними ресурсами були прописані ще в 1995 році.

 Відповідно до нового Положення від 2014 року

Держводагентство є ЦОВВ, яке "реалізує державну пол�

ітику у сфері розвитку водного господарства та гідро�

технічної меліорації земель, управління, використання

та відтворення поверхневих водних ресурсів".

В основних завданнях Держводагентства сфера "уп�

равління, використання та відтворення поверхневих

водних ресурсів" поставлена у ряду завдань на першо�

му місці:

1) реалізація державної політики у сфері управлін�

ня, використання та відтворення поверхневих водних

ресурсів, розвитку водного господарства і меліорації

земель та експлуатації державних водогосподарських

об'єктів комплексного призначення, міжгосподарських

зрошувальних і осушувальних систем;

2) внесення пропозицій щодо забезпечення форму�

вання державної політики у сфері розвитку водного гос�

подарства та гідротехнічної меліорації земель, управ�

ління, використання та відтворення поверхневих водних

ресурсів [2, п. 3]. Таким чином, повноваження Держво�

дагентства і відповідно його діяльність спрямовується

на даний час у трьох основних напрямах (сферах):

Сфера 1 — "Управління, використання і відтворен�

ня поверхневих водних ресурсів".

Сфера 2 — "Розвиток водного господарства і ме�

ліорації земель";

Сфера 3 — "Експлуатація державних водогоспо�

дарських об'єктів комплексного призначення і міжгос�

подарських меліоративних систем".

Як бачимо, серед повноважень Держводагентсва

наявні такі сфери, які сьогодні не зовсім йому властиві,

враховуючи зміну його назви. Це в першу чергу розви�

ток меліорації земель та експлуатація меліоративних

систем. За досвідом європейських країн (Франція) та�

кими напрямами діяльності займаються цен�

тральні органи державної влади зі сільсько�

го господарства або державно�приватні

структури. Тому потрібно виокремити сферу

"управління, використання і відтворення по�

верхневих водних ресурсів", яке тягне за со�

бою задачу розділення сфер і, відповідно,

завдань діяльності.

За останні 15 років змінювались не тільки

структура і зміст завдань у перших пунктах

Положень про Комітет, у розділі "Основні

завдання", але також у розділі переліку конкретних зав�

дань, які покладаються на виконавчий орган влади.

Кількість завдань, покладених на Держводагентство у

різні роки в різних Положеннях наведені в таблиці 1.

Більш повно завдання щодо управління водними ре�

сурсами з'явились у Положенні про Держводагентство

від 2011 та 2014 років. У Положенні про Агентство від

2011 року загальна кількість завдань збільшилась до 51,

аналіз їхнього змісту показав, що вони стали більше уз�

годжені з Водним кодексом, проте в частині управління

водними ресурсами також не розкривали, як належить,

інтеграційний басейновий принцип управління.

У Положенні від 2014 року, порівняно з Положен�

ням від 2011 року, внесені коригування змісту окремих

завдань, вилучено завдання № 3 щодо утворення,

ліквідації, реорганізації підприємств, натомість добав�

лено два важливих завдання: № 7 щодо встановлення

режимів роботи водосховищ та ставків, наданих у ко�

ристування на умовах оренди та № 17 щодо проведен�

ня кризового моніторингу водних об'єктів [1].

Всі завдання у чинному Положенні про Агентство

можна розділити на декілька груп за напрямами діяль�

ності. Нами виділено чотири групи завдань: загально�

регуляторні, управління водними ресурсами, водне гос�

подарство і меліорація, експлуатація державних об'єктів

і меліоративних систем. Кількісний розподіл завдань за

даними групами у Положеннях про Агентство від 2011

та 2014 років наведено в таблиці 2.

Проведений аналіз показує, що серед завдань Дер�

жводагентства як ЦОВВ більшість (48 %) належить пи�

танням управління водними ресурсами, проте наявні

завдання також з водного господарювання і меліорації

(17,3%), експлуатації водогосподарських об'єктів і ме�

ліоративних систем (7,7%).

В основу встановлення функцій, повноважень і зав�

дань Держводагентства, на нашу думку, має бути покла�

дено "водоресурсний" підхід, коли зміст завдань Дер�

жводагентства випливає із поводження з водами як з

природним ресурсом, забезпечення ними в цілому га�

лузей економіки і населення, а не з водою як товаром

при безпосередньому її використанні. Виходячи з цьо�

го підходу, нами проаналізовано всі функції і

завдання Держводагентства та Держгеонад�

ра України на предмет їх передачі іншим

ЦОВВ (табл. 3).

За чинним Положенням про Держгеонад�

ра державна служба виконує ряд важливих

завдань щодо підземних вод, зокрема:

— ведення пошуково�розвідувальних та

інших робіт щодо геологічного вивчення під�

земних вод;

№ 
з/п Дата затвердження Положення і статус ЦОВВ Кількість 

завдань 
1 23 червня 1998 р., Указом Президента України, Комітет 29
2 26 серпня 1999 р., Указом Президента України, Комітет 31
3 14 липня 2000 р., Указом Президента України, Комітет 29
4 27 червня 2007 р., Постановою КМ України, Комітет 31
5 13 квітня 2011 р., Указом Президента України, Агентство 51
6 20 серпня 2014 р., Постановою КМ України, Агентство 52

Таблиця 1. Кількість завдань у Положеннях про ЦОВВ,
що реалізує державну політику в сфері управління

водними ресурсами у різні роки

№ 
з/п Назва групи завдань 

Кількість завдань
2011 р. 2014 р.

Число % Число %
1 Загальнорегуляторні 14 27,5 14 26,9
2 Управління водними ресурсами 21 41,2 25 48,1
3 Водного господарства і меліорації 10 19,6 9 17,3
4 Експлуатації об’єктів і систем 6 11,7 4 7,7
 Всього 51 100 52 100

Таблиця 2. Розподіл завдань по групах в Положеннях
про Держводагентство від 2011 та 2014 років
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— виявлення недіючих свердловини на воду і вжи�

вання заходів щодо їх ліквідації або ремонту і подаль�

шого використання;

— здійснення моніторингу підземних вод;

— ведення державного обліку підземних вод та вод�

ного кадастру;

— видачу спеціальних дозволів на користування

надрами для розробки родовищ підземних вод [8].

Виходячи із принципу, що всі води мають бути зо�

середжені в одному ЦОВВ, виникає потреба вказані всі

5 завдань від Дерожгеонадра передати Держводагент�

ству. Для виконання цих завдань пропонується створи�

ти в структурі центрального апарату Держводагентства

Відділ підземних водних ресурсів при наявному на сьо�

годні Управлінні водних ресурсів та координації діяль�

ності територіальних органів.

Невластивими для ЦОВВ, що реалізує державну

політику в сфері управління водними ресурсами, стають,

на нашу думку, функції щодо розвитку меліорації зе�

мель та водного господарства. Із наявних 52 завдань в

чинному Положенні про Держводагентство 7 завдань

потрібно повністю передати Міністерству аграрної полі�

тики (Мінагрополітики) та новому ЦОВВ при ньому, який

потрібно створити, — Державному агентству з меліо�

рації земель (Держмеліоагентство).

Ці завдання стосуються затвердження правил та вста�

новлення режимів експлуатації загальнодержавних і

міжгосподарських меліоративних систем, забезпечення

їх дотримання; моніторингу технічного стану меліоратив�

них систем та гідротехнічних споруд на них; моніторингу

меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель,

а також грунтів у зонах впливу меліоративних систем;

забезпечення проведення робіт із запобігання пошкод�

женню та аваріям на гідротехнічних спорудах загально�

державних і міжгосподарських меліоративних систем, а

також з ліквідації наслідків аварій на таких спорудах;

проведення галузевої експертизи проектно�кошторисної

документації на будівництво (реконструкцію) окремих

об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних сис�

тем; інвентаризації та паспортизації загальнодержавних

і міжгосподарських меліоративних систем.

З інших 13 завдань Держводагентства Агентству мел�

іорації земель передаються тільки та частина, яка стосуєть�

ся розвитку меліорації земель, зокрема розвитку та вико�

нання державних цільових програм з питань меліорації

земель, встановлення режимів експлуатації меліоративних

систем, забезпечення проектування, будівництва і рекон�

струкції меліоративних систем, проведення їх планово�

запобіжних ремонтів, перегляду та затвердження норма�

тивної документації, виконання науково�дослідних робіт

у сфері меліорації земель, вивчення екологічного стану

меліорованих земель, підготовку кадрів у сфері меліорації

земель, пропозиції до державних цільових програм щодо

розвитку меліорації земель, інформування громадськості

про реалізацію державної політики у сфері розвитку гідро�

технічної меліорації земель, створення і впровадження

сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних ме�

реж у сфері розвитку меліорації земель.

Вилучається також і передається Агентству меліо�

рації земель вказівка на сфери діяльності "гідротехніч�

на меліорація земель", "меліорація земель" та "експлу�

атація міжгосподарських зрошувальних і осушувальних

систем" у головних завданнях Держводагентства, які

зафіксовані у пункті 1 та підпунктах 1) і 2) пункту 3 у

Положенні про Держводагентство.

Тоді у Положенні про Державне агентство водних ре�

сурсів України (Держводагентство) рекомендується запи�

сати, що воно є центральним органом виконавчої влади,

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом

Міністрів України через Міністра екології та природних ре�

сурсів і який реалізує державну політику у сфері розвитку

управління, використання та відтворення поверхневих і

підземних водних ресурсів та водного господарства.

А основними завданнями Держводагентства є: 1) ре�

алізація державної політики у сфері управління, викорис�

тання та відтворення поверхневих і підземних водних ре�

сурсів, розвитку водного господарства і експлуатації дер�

жавних водогосподарських систем і об'єктів міжгалузево�

го комплексного призначення; 2) внесення пропозицій щодо

забезпечення формування державної політики у сфері роз�

витку управління, використання та відтворення поверхне�

вих і підземних водних ресурсів та водного господарства.

У подальшому Із наявних 52 завдань Держводагент�

ства (див. табл. 3) завдання № 44 розроблення заходів

щодо забезпечення централізованим водопостачанням

сільських населених пунктів, що користуються привізною

водою, можна передати Мінрегіону. Для цього пропонуєть�

ся створити в Мінрегіоні при Відділі водопровідно�канал�

ізаційного господарства Сектор водопостачання і каналі�

зації сільських населених пунктів при Управлінні інженер�

них систем в Департаменті систем життєзабезпечення та

житлової політики. Цьому ж Сектору передається частина

3�х завдань щодо: моніторингу якості вод у районах водо�

заборів систем сільськогосподарського водопостачання

(контроль); забезпечення проектування, будівництво і ре�

конструкції систем групових і локальних водопроводів,

систем водопостачання та каналізації у сільській місце�

вості; здійснення паспортизації джерел питного водопос�

тачання, ведення обліку (баз даних) щодо систем водопо�

стачання і каналізації у сільських населених пунктах. На�

ведені вище зміни потрібно буде внести і в Положення про

головні ЦОВВ — Мінприроди і Мінрегіону. Відповідно до

вимог щодо децентралізації повноважень державних

органів влади пропонується також частину повноважень

Держводагентства передати на міжрегіональний (басей�

новий), регіональний (суббасейновий і обласний) і місце�

вий рівні Басейновим управлінням водних ресурсів, Вод�

ним комітетам, адміністраціям і органам місцевого само�

врядування (територіальним громадам).

Пропонується передати такі завдання, як установлен�

ня режимів роботи водосховищ та ставків, наданих у ко�

ристування на умовах оренди; проведення моніторингу

за переформуванням берегів; здійснення заходів щодо

екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляду

за ними; погодження договорів оренди та паспортів вод�

них об'єктів; погодження проектів щодо розмірів та ре�

жиму користування прибережних захисних смуг;

здійснення заходів щодо запобігання надзвичайним си�

туаціям, запобігання шкідливої дії вод і ліквідації її

наслідків, організації виконання робіт, пов'язаних з

мінімізацією наслідків шкідливої дії вод та ряд інших зав�

дань на водних об'єктах місцевого значення (окремих

малих річках, ставках, озерах, струмках) передати орга�

нам місцевого самоврядування — сільським, селищним,
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міським, районним, обласним радам з одночасним вирі�

шення питання про джерела фінансування таких робіт у

законодавчому порядку. На середніх і великих річках,

водосховищах комплексного призначення, окремих ма�

лих річках (небезпечних, із відповідальними спорудами)

ці завдання потрібно залишити за структурними підроз�

ділами Держводагентства України.

 Із загального переліку 52�х завдань Держводаген�

тства 27 завдань залишаються незмінними, а в форму�

лювання окремих завдань пропонується внести ре�

дакційні уточнення. Так, в завданні № 6, № 9 та пропо�

нується уточнити системи і канали "багатоцільового

призначення та міжбасейнового перерозподілу", № 22

смуги відведення доповнити "прибережними захисни�

ми смугами", а погодження смуг відведення покласти

також на Агентство меліорації земель (на меліоратив�

них системах), № 32 об'єкти "комплексного призначен�

ня", № 35 нормативи водопостачання замінити на нор�

мативи "водозабору і скиду вод". У цілому в Положенні

за Держводагентством після реорганізації залишаєть�

ся виконання 49 завдань. При цьому всі завдання бу�

дуть стосуватись управлінню водними ресурсами. Таким

чином, досягається відповідність системи державного

управління на міжрегіональному і регіональному рівнях

басейновим принципам управління.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У статті наведено аналіз функцій і завдань основних

центральних органів влади, що реалізують державну пол�

ітику у сфері водних ресурсів в Україні та пропозиції щодо

їх передачі, зміни, перерозподілу, поширення на органи

влади місцевого самоврядування. Рекомендується прове�

сти в Україні реорганізацію системи центральних органів

влади, сконцентрувати всі функції з управління водами в

одному ЦОВВ — Державному агентстві водних ресурсів

України і вилучити із числа його функцій і завдань завдан�

ня щодо розвитку меліорації земель та водопостачання

сільських населених пунктів і передати їх іншим ЦОВВ.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблеми розвитку української культури, її управління,

фінансування, модернізації і відходу від радянських стан�

дартів активно обговорюються в мистецькому і професійно�

му середовищі. Бути чи не бути Міністерству культури, чи

потрібні звання і нагороди в цій галузі, чи є майбутнє у твор�

чих спілок, які зміни потрібні у законодавстві — теми нескінче�

них круглих столів, обговорень, форумів. При цьому роль

держави і державного управління розглядається, здебільшо�

го, як негативний чинник, що стоїть на заваді сучасного мис�

тецтва, гальмує природний розвиток культурного середови�

ща і не відповідає вимогам сьогодення. Застарілість законо�

давчих норм, слабка адміністративна спроможність культур�

них менеджерів, традиційне бюджетне фінансування "за за�

лишковим принципом" призвело до колапсу на шляху дер�

жавного будівництва, у якому культура має бути головним

консолідуючим фактором згуртування нації.

 Відсутність державної стратегії розвитку культури —

це теж стратегія, яка характеризує позицію держави у цьо�

му напрямі. Непослідовність прийнятих рішень, зміна керів�

ництва, безумовне відкидання ініціатив попередників — вади

управління культурною галуззю. Конфлікт незалежного і

офіційного культурних секторів, викликаний низьким рівнем

довіри до виконавчої влади, поступово перетворився на

жорстку конкуренту боротьбу світоглядів.
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У статті проаналізовано принципи формування культурної політики на загальноєвропейському
рівні та її вплив на національне врядування в культурній галузі. Розглянуто правову основу форму�
вання культурної політики ЄС та виокремлено методи співробітництва країн�членів ЄС у галузі.
Висвітлено основні пріоритети культурного розвитку з огляду на глобалізаційні виклики. Запропо�
новано практичні кроки впровадження положень Угоди про асоціацію Україна�ЄС в сфері культур�
ного співробітництва та зазначено потребу у переосмисленні ролі культури в сучасних умовах.

This article deals with analysis of the principles of cultural policy development at EU level with regard
to its impact on national governance in the field of culture. Legal basis of cultural policy development in
the EU are considered, and methods of cooperation among member states in the field are defined. Key
priorities of cultural development with regard to the challenges of globalization are determined. Practical
actions are suggested in order to implement the provisions of the Association Agreement between Ukraine
and the EU in the field of cultural cooperation; the need for change in perception of the role of culture in
current situation is underlined.
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Сьогодні ми маємо ситуацію, коли нехтування питання�

ми культурного розвитку, мистецької освіти, конкурентосп�

роможності лягли в основу не тільки політичного, а соціаль�

ного, "ментального" конфлікту всередині Української дер�

жави. Однією з реальних можливостей перезавантаження

культурної галузі є орієнтація на принципи культурного уп�

равління в країнах ЄС (прозорість, верховенство права, за�

лученість, підзвітність, плюралізм, справедливість (об�

'єктивність); підвищення ролі культури в політиці інших га�

лузей, в тому числі вплив культури на сталий розвиток, осв�

іту, регіональний розвиток та туризм, економіку і інновації,

рівень привабливості країни, соціальні інновації: полегшен�

ня доступу до різноманітних джерел фінансування, у тому

числі з джерел ЄС. Вищезазначене актуалізує проблемати�

ку формування культурної політики у контексті зобов'язань

в рамках Угоди про асоціацію Україна�ЄС в сучасному уп�

равлінському дискурсі.

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

Теоретична та практична актуальність зазначеної тема�

тики зумовлює постійний інтерес зарубіжних та вітчизняних

дослідників до питань культурного розвитку у сучасному

світі. Поступова зміна ролі і місця культури, відхід від тра�
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диційних понять митця і мистецтва, пошук нових моделей

фінансування культурної сфери, поява глобалізаційних вик�

ликів є предметом досліджень сучасних західноєвропейсь�

ких авторів таких, як М.Сміт [21], К.Рей [17], Д.Холден [12],

Б. МакМастера [16] та ін. Питання управління культурної

сферою у контексті соціально�економічного розвитку, вплив

сучасних інформаційних процесів на розвиток культурної

політики держави розглядаються вітчизняними науковцями

В. Скуратівським, В. Трощинським, Е.Лібановою [11], С. Здіо�

руком [3], А. Погорєловою [6], О. Гриценком [1] та ін. З ви�

щенаведеного аналізу, можна побачити, що розгляд фор�

мування культурної політики у контексті впровадження Уго�

ди про асоціацію Україна�ЄС є малодослідженим в сучас�

них вітчизняних наукових доробках, що відповідним чином

актуалізує запропоновану нами тематику в даній статті, яка,

в свою чергу, покликана частково заповнити цю прогалину

у дослідницькому контексті.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в аналізі принципів формування

культурної політики на загальноєвропейському рівні та її

впливу на національне врядування в культурній галузі, зок�

рема в контексті впровадження положень Угоди про асоці�

ацію Україна�ЄС в сфері культурного співробітництва, а та�

кож на основі аналізу вироблення відповідних пропозицій

щодо покращення управління у сфері культури в Україні.

Для повноцінного вирішення поставленої мети необхідно

виконати такі завдання: розглянути правову основу форму�

вання культурної політики ЄС; виокремити пріоритети і ме�

тоди культурного співробітництва; зазначити виклики і пе�

реваги культурного розвитку в сучасних умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

З формальної точки зору питання культурного співроб�

ітництва України з ЄС закріплено в Угоді про асоціацію Ук�

раїна�ЄС (УА) [10], яка була ратифікована Верховною Ра�

дою України 16 вересня 2014 року [9]. Пропонуємо розгля�

нути питання регулювання культурної сфери на рівні ЄС, це

дасть розуміння, наскільки сильно вплине Угода про асоці�

ацію на формування української культурної політики.

До укладання Маастрихтського договору і поширення

принципу "єдність у розмаїтті" питання культури на загаль�

ноєвропейському рівні розглядалися евентуально, в основ�

ному, коли це питання було пов'язано з поверненням або

переміщенням культурних цінностей і збереженням об'єктів

культурної спадщини, або ж стосувалося питань, пов'язаних

з торгівлею предметами культури. Іноді виникали проекти,

що несли суто культурне навантаження: наприклад, грець�

ка ініціатива 1983 року щодо присвоєння звання "Європейсь�

ка культурна столиця" [20, с.161], надання спеціальних умов

для відвідування музеїв і виставок молодими людьми, вста�

новлення міжнародних культурних маршрутів.

Лісабонський договір чітко окреслив сферу відпо�

відальності країн�членів і ЄС щодо формування реалізації

політики у галузі культури. У консолідованих версіях Дого�

вору про Європейський Союз та Договору про функціону�

вання Європейського Союзу стаття 167 розділу ХІІІ присвя�

чена питанню культури. При цьому йде мова про сприяння

розквітові культур держав�членів, повазі їхнього національ�

ного та регіонального розмаїття та водночас наголошуєть�

ся на спільній культурній спадщині. Дії Союзу спрямовані

на заохочення співпраці держав�членів та в разі необхідності

на підтримку та доповнення їхньої діяльності у таких сфе�

рах:

— вдосконалення знань й поширення культури та історії

європейських народів;

— збереження й охорона культурної спадщини євро�

пейського значення;

— культурні обміни некомерційного характеру;

— сприяння мистецькій та літературній творчості, вклю�

чаючи аудіовізуальний сектор.

Союз та держави�члени заохочують співпрацю у сфері

культури з третіми країнами та компетентними міжнародними

організаціями, зокрема з Радою Європи; у діях відповідно до

інших положень Договорів Союз враховує культурні аспекти,

зокрема з метою поваги та сприяння розмаїттю своїх культур.

З метою сприяння досягненню зазначених цілей Європейсь�

кий Парламент та Рада, діючи згідно зі звичайною законодав�

чою процедурою та після проведення консультацій з Коміте�

том регіонів, ухвалюють заохочувальні заходи, за винятком

гармонізації законів та підзаконних актів держав�членів; Рада

за пропозицією Комісії ухвалює рекомендації [5, с. 121].

Таким чином, культура залишається сферою відпові�

дальності країн�членів ЄС, в деяких країнах мова йде в пер�

шу чергу про регіональний або, навіть, місцевий рівень вря�

дування. Не вимагається гармонізація законів і підзаконних

актів країн�членів ЄС. На рівні ЄС політика реалізується у

повній відповідності до принципу субсидіарності, коли роль

ЄС полягає у підтримці і доповненні, а не заміні національ�

них політик.

Кожна країна�член ЄС є відповідальною за власну куль�

турну політику, роль ЄС полягає у спроможності відповіда�

ти таким спільним викликам, як обмеження у пересуванні

митців та фахівців в сфері культури, фінансові бар'єри, де�

фіцит навичок і вмінь.

Переосмислення ролі культури в європейському

суспільстві безпосередньо пов'язано зі всезростаючою гло�

балізацією і економічною інтеграцією, що, в свою чергу, вик�

реслило поняття "культурної економіки". Ідея культурної еко�

номіки, як її розглядає К. Рей [17, с. 7], базується на 3 підва�

линах: змінна природа постіндустріального, споживацького

капіталізму, розвиток економічних політик і поширення регі�

оналізму як глобального феномену. Культура стала ключо�

вим ресурсом постіндустріальної економіки, і це відображе�

но у використанні культурної спадщини в економічних цілях

та в якості засобу збереження культурної ідентичності ре�

гіонів на шляху соціально�економічного розвитку.

Дійсно, поступово культура набуває економічних і со�

ціальних ознак, формуються нові споживацькі конструкції,

нова поведінка аудиторії, нові механізми фінансування куль�

турної галузі.

Відповідаючи на означені виклики, ЄС систематизував

процес вироблення культурної політики, яке відображено у

Повідомленні ЄК "Про Європейський план дій щодо культу�

ри у глобалізованому світі" від 10.05.2007 [13], Рішенні Ради

ЄС "Про Європейський план дій щодо культури" від

16.11.2007 [19], звітах щодо культурного співробітництва в

ЄС, робочих планах, програмах.

Стратегічним документом, безумовно, є Європейський

план дій щодо культури, направлений на:

— культурне розмаїття і міжкультурний діалог;

— культуру як каталізатор творчості і інновацій;

— культуру як суттєвий елемент міжнародних відносин.

Акцентовано увагу на співпраці як в рамках ЄС, так і з

третіми країнами, до яких належить Україна, адже однією з

3 цілей Плану є використання культури як форми дипломатії,

інструменту міжнародного співробітництва.

Цей документ започатковує різноманітні фінансові

інструменти і встановлює певні методи співробітництва

країн�членів ЄС та третіх країн у культурній галузі. Найбільш

цікавим є відкритий метод координації (ВМК), який у куль�

тур має метою встановлення простої, але структурованої

мережі для співпраці країн�членів ЄС і сприяння взаємному

навчанню задля поліпшенню процесу вироблення політики

і структурного співробітництва відповідно до заявлених пріо�

ритетів. Тобто, метод полягає в обміні кращими практика�

ми, спільному визначенні пріоритетів розвитку, досягненні
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консенсусу у прийнятті рішень без залучення регуляторних

інструментів. Кожні 4 роки Робочі плани встановлюють пріо�

ритети, за якими працюють робочі групи. Наприклад, у

2011—2014 роки було окреслено такі пріоритетні напрями:

— культурне розмаїття, міжкультурний діалог, доступ�

на і інклюзивна культура;

— культурний і креативний сектори;

— навички і мобільність;

— культурна спадщина, включаючи мобільність ко�

лекцій;

— культура в міжнародних відносинах;

— культурна статистика [14].

Чинний Робочий план на 2015—2018 роки за результа�

тами попередньої роботи пропонує такі пріоритети:

— доступна і інклюзивна культура;

— культурна спадщина;

— культурний та креативний сектори: креативна еко�

номіка та інновація

— промоція культурного розмаїття, культура у зов�

нішніх відносинах ЄС, мобільність [15].

Порівнюючи зазначені два плани, можна дійти висновку,

що пріоритети залишаються майже тими самими, вони лише

деталізовані. Зникнення у пріоритетах культурної статистики

не означає, що ця тематика більше не цікавить Європейський

Союз, це означає, що горизонтальна співпраця між країнами�

членами вже налагоджена і не вимагає спеціальної уваги. Про�

цес збору даних, методи, задіяні інструменти, аналіз — націо�

нальна компетенція, загальноєвропейський рівень потребує

лише кінцевих результатів для подальшого взаємного викори�

стання, навчання, прогнозування у галузі і вироблення спільно�

го бачення культурного розвитку. Основним методом співпраці

залишається МВК, хоча до нього додано роботу експертних

груп, тематичні семінари, неформальні зустрічі посадовців

міністерств культури та закордонних справ, а також конфе�

ренції, навчальні обміни та ініціативи. Таким чином, Європейсь�

ка Комісія водночас і фокусує увагу на самостійності країн�

членів у культурній сфері, і завдає вектори загальноєвропейсь�

кого значення, за якими відбуватиметься розвиток політики, і

уникає зайвої політизації культурного питання. Цей взаємозв�

'язок настільки тісний, що сьогодні результати спільних напра�

цювань у рамках МВК (довідники, підручники, звіти робочих

груп) є невід'ємною частиною процесу культурного менедж�

менту загальноєвропейського масштабу. Наприклад, довідни�

ки з використання структурних фондів для культурного і креа�

тивного секторів, з нових підходів в аудіовізуальному секторі,

мапування культурної спадщини тощо відіграють сигнальну

роль у плануванні, розробці, впровадженні і аналізу національ�

них культурних політик.

Ще одним важливим документом, на якій орієнтується ЄС,

є Конвенція ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття

форм культурного самовираження 2005 року [4]. Україна ра�

тифікувала Конвенцію у 2010 році. Орієнтація на філософію

ООН взагалі притаманна європейським політикам. Спільні

цінності, такі як демократія, права людини, верховенство пра�

ва, засадничі свободи, шанування людської гідності, рівності

й солідарності, а також дотримання принципів Статуту ООН і

міжнародного права закладено в установчих договорах, на них

базуються всі без виключення європейські політики.

 Узагальнюючи викладене, доходимо висновку, що Угода

про асоціацію Україна�ЄС чітко відображає принципи вироб�

лення культурної політики і культурного менеджменту, прий�

нятого в європейських країнах. Зобов'язання, закладенні в УА,

випливають з положень Лісабонського договору, принципів і

методів співробітництва в культурній галузі Європейського

плану дій щодо культури 2007 року, пріоритетів культурного

розвитку, закладених у періодичних робочих планах.

Культурне співробітництва відображено у статтях 437—

440 Глави 24 "Культура" та Главі 9 "Інтелектуальна власність".

Зокрема мова йде про сприяння співробітництву у галузі куль�

тури з метою покращання взаєморозуміння та розширення

культурних обмінів, а також мобільності об'єктів мистецтва

та митців України та ЄС, міжкультурний діалог, співпрацю в

рамках міжнародних організацій таких, як ЮНЕСКО та Рада

Європи, розвиток культурних індустрій, впровадження Кон�

венції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм

культурного самовираження 2005 року [10]. Відмінною ри�

сою культурного співробітництва Україна�ЄС у рамках УА є

відсутність зобов'язань щодо імплементації acquis

communautaire. Якщо в аудіовізуальному секторі передбаче�

но впровадження директиви №2010/13/ЄС Європейського

Парламенту та Ради від 10.03.2010 про узгодження деяких

положень, встановлених законом, правилами або адмініст�

ративними діями у державах�членах, що стосуються надання

аудіовізуальних медіа�послуг (Директива про аудіовізуальні

медіа�послуги) та Європейської конвенції про транскордон�

не телебачення 1989 року, Розділ "Культура" не накладає

жодних зобов'язань щодо гармонізації законодавства. Це дає

можливість для самовизначення країною, наскільки вона хоче

і може бути залучена в загальноєвропейський культурний

простір, однак відсутність чітких необхідних законодавчих

змін викликає ризик сприйняття цих напрямів співпраці як нео�

бов'язкових і другорядних. Позитивним кроком задля уник�

нення цього ризику стало прийняття розпорядження Кабіне�

ту Міністрів України від 17.09.2014 №847�р "Про імплемен�

тацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони,

та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з

атомної енергії і їхніми державами�членами, з іншої сторо�

ни" [7]. Цей документ включає План заходів на 2014—2017

роки, в якому затверджено перелік першочергових заходів,

направлених на реформування культурної галузі. План цілком

відображає європейське бачення культурної політики: ство�

рення умов для розвитку, а не управління культурою. Закла�

дено базову структуру та визначено основні механізми і сфе�

ри культурного співробітництва на середньостроковий термін.

Подальше політичне та практичне наповнення цього форма�

ту залежатиме від готовності України використовувати мож�

ливості, які пропонуються в ньому, але для цього потрібно

фокусувати увагу на забезпеченні підтримки і залученні ре�

сурсів Євросоюзу для здійснення радикальних структурних

перетворень та реалізації масштабних практичних проектів в

Україні.

Доповненням до співробітництва в рамках УА є співпра�

ця в рамках платформи 4 Східного партнерства (СхП) "Кон�

такти між людьми". Нагадаємо, що одним з інноваційних

компонентів Східного партнерства є багатосторонній фор�

мат, який складається з чотирьох платформ, що збирають

східних партнерів для обміну досвідом та інформацією щодо

таких питань [2]:

1. Демократія, належне врядування та стабільність.

2. Економічна інтеграція та узгодження зі стратегіями ЄС.

3. Енергетична безпека.

4. Контакти між людьми.

Платформа 4 сприяє популяризації європейських цінно�

стей, політичній стабільності, економічному зростанню і соц�

іальній справедливості. Платформа 4 охоплює питання співро�

бітництва країн�членів ЄС та учасників СхП (Азербайджан,

Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна) в галузі осві�

ти, молоді, науки, культури, аудіовізуального сектору і інфор�

матизації. У сфері культури практичними засобами реалізації

цього співробітництва є програми "Креативна Європа", про�

грама "Культура" СхП та інші. Засідання учасників Платфор�

ми, на яких Україну представляють не тільки делеговані по�

садові особи Міністерства культури України, а й представни�

ки громадянського суспільства, експерти та науковці утворю�

ють формат спілкування за ВМК, що дозволяє відкрите обго�

ворення нагальних проблем, до яких варто і потрібно залу�

чати всіх учасників культурного процесу, партнерів з Євро�

пейської Комісії та окремих країн�членів ЄС.
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ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Безумовно, серед амбітних цілей Україна має бути і ви�

роблення довгострокової стратегії розвитку культури, і ство�

рення умов для розвитку культурного і креативного секторів,

і поводження з культурною спадщиною. Згідно з визначен�

ням Європейського Союзу, до культурних і креативного сек�

торів відносяться всі сектори, діяльність яких заснована на

культурних цінностях та / або художніх і творчих проявах,

незалежно від того чи є ці заходи орієнтованими на ринок

чи ні, і незалежно від типу структури, яка їх здійснює. Ці

заходи включають в себе створення, виробництво, поширен�

ня і збереження товарів і послуг, які втілюють культурні, ми�

стецькі або творчі вираження, а також пов'язані з ними

функції, такі як освіта, управління або регулювання. Куль�

турні та творчі сектора включають, зокрема: архітектуру;

архіви і бібліотеки; художні промисли; аудіовізуальний сек�

тор (фільми, відеоігри, мультимедіа); трансляцію (телеба�

чення і радіо); культурну спадщину (музеї і археологічні па�

м'ятки); дизайн; літературу і видавництво; музику; сценічне

мистецтво (театр, танці, цирк); образотворче мистецтво [18].

Як ми бачимо, європейське визначення культурної і креа�

тивної сфери набагато ширше, ніж те, яке закріплено в За�

коні України "Про культуру" [8]. Використання загальноєв�

ропейських дефініцій при реформуванні культурної галузі

допоможе уникнути дублювання функцій між різними орга�

нами влади, сприятиме донесенню значення культурної сфе�

ри і вирішенню проблема матеріального вимірювання куль�

турної галузі, виокремлення її індикаторів і показників роз�

витку.

Суттєвим фактором успішного культурного розвитку

має стати участь українських представників у європейських

програмах і платформах. Так, з 2014 року для України

відкрита найпотужніша фінансова програма "Креативна

Європа" [18]. Культурні інституції можуть брати в ній участь

після підписання угоди між Європейською Комісією і відпо�

відним центральним органом виконавчої влади (Міністер�

ством культури України). Тобто мова йде навіть не про спро�

можність українського культурного середовища конкурува�

ти з іншими учасниками програми, відстоювати свої творчі

проекти і просувати українську культуру, а про політичну

готовність держави створювати умови для міжкультурного

співробітництва. Без перших кроків, які має зробити дер�

жава — підписання угоди, створення незалежного націо�

нального бюро тощо — наш культурний сектор об'єктивно

не має доступу до інструментів, формально відкритих для

України.

Сьогодні ми маємо можливість використати європейські

принципи, дослідження, фінанси для реформування куль�

турної галузі. Виклики, з якими стикаються країни ЄС, акту�

альні і для українського суспільства: глобалізація, розви�

ток цифрового простору, політичні трансформації, неста�

лий світ, проблема фінансування культури і мистецтва,

новітні споживацькі структури, становлення проектно�оріє�

нтованого суспільства. Відповіддю на ці виклики в українсь�

кому контексті має стати:

— Переосмислення значення ролі культури з другоряд�

ної на центральну, показуючи її роль в багатьох інших сфе�

рах життя і підкреслюючи необхідність залучення питань

культури і творчості до порядку денного державних органів

влади різного профілю та зацікавлених сторін.

— Формулювання домовленості про роль культури на

різних рівнях державної влади, в тому числі на рівні націо�

нальних, регіональних і місцевих органів влади.

— Впровадження довгострокового бачення перспектив

розвитку культури і творчості України з урахуванням поточ�

ної ситуації та підкреслення того потенціалу культури, що

відіграє роль у розвитку економіки, зміцнення ідентичності

та зміцнення соціальної згуртованості.

— Затвердження правил ефективного управління куль�

турою шляхом визначення принципів формування рішень

культурної політики в умовах прозорості, залучення всіх

зацікавлених сторін та їх співпраці.

— Визначення короткострокових пріоритетів і основ�

них заходів для відродження культурної та творчої галузі

та розкриття потенціалу для відновлення згуртованого сус�

пільства, пропонуючи конкретні і необхідні реформи в сфері

культурної політики.

Для України сьогодні — у надскладний період нашої

історії, у період масштабних політичних, економічних та соц�

іальних трансформацій — надзвичайно важливо не омина�

ти увагою саме сферу культури, адже саме на культурному

розмаїтті нації має будуватися нова Українська держава.

Прийшов час сприймати культуру в новий спосіб.

Напрямами подальших досліджень могли б стати пи�

тання впровадження в українській простір новітніх понять

у сфері культури і їх закріплення в законодавчому полі:

культурна економіка, креативні індустрії, інклюзивна куль�

тура, культурний добробут. Окреме питання для науково�

го розгляду — пошук найбільш ефективних механізмів уп�

равління культурною сферою у контексті євроінтеграцій�

них прагнень, досягнення синергії зусиль державних

органів, приватних установ, митців та громадськості задля

вироблення багаторівневого підходу до демократичного

управління культурою.
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