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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вибір населенням інструментів здійснення інвес-

тицій, які мають різні ступені доходності та ризику, є
актуальним як для домогосподарств, оскільки в умовах
економічної та політичної нестабільності від цього за-
лежатиме їх добробут, так і для інституціональних інве-
сторів, для яких кошти приватних інвесторів є основним
джерелом грошових надходжень.

Тобто при прийнятті рішення домогосподарством
стосовно інвестування в інструменти пайових інвести-
ційних фондів необхідно враховувати їх показники, що
свідчать про стабільність, результативність, ступінь ри-
зику та рівень доходності такого інституту спільного
інвестування, а також умови входу-виходу з фонду,
рівень та якість надання послуг. Одним з ефективних
методів отримання додаткової інформації для прийняття
рішень щодо інвестування є рейтингове оцінювання,
тому актуальним науковим завданням є розробка еко-
номічно і математично обгрунтованої моделі.
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RATIONALE OF THE MODEL-RATED UNIT INVESTMENT TRUST

У статті обгрунтовано моделі здійснення рейтингового оцінювання діяльності пайових інвес-
тиційних фондів із врахуванням кількісних показників, фінансових можливостей інвестора, прий-
нятного для нього ступеня ризику з використанням основ математики гармонії.

In the article the model of implementation of rating activities of unit investment trust, taking into
account quantitative indicators, the financial capacity of the investor, it is acceptable to risk using
the foundations of harmony mathematics.

Ключові слова: модель, рейтинг, інститути спільного інвестування, пайовий інвестиційний фонд, ма-
тематика гармонії, приватний інвестор.
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investor.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями рейтингового управління складними еко-
номічними системи займались відомі вітчизняні вчені-
економісти ще наприкінці минулого століття [1], а їх
доробки було розвинено в російській науковій школі [2].
Також багато українських дослідників приділяло увагу
проблемам формування рейтингових оцінок вищих на-
вчальних закладів [3, 4], оцінці діяльності викладачів
ВНЗ [5], застосування вебометричних рейтингів для
оцінки ефективності менеджменту ВНЗ [6]. Що сто-
сується ефективності функціонування підприємства та
оцінювання різних видів його діяльності за допомогою
системи рейтингування, то цим питанням присвячено
роботи [7, 8], а дослідження застосування інструментів
економіко-математичного моделювання мінімізації
рейтингової оцінки підприємства з метою реальної оці-
нки його фінансового стану здійснено у роботі [9]. Та-
кож методика складання та впровадження рейтингової сис-
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теми оцінювання є поширеною при аналізі ринку цінних
паперів [10], управлінні банківською установою [11] та
моніторингу діяльності кредитної спілки [12].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Але не дивлячись на такий великий спектр існуючих

наукових доробок щодо формування рейтингових мо-
делей для оцінювання стану певних економічних систем,
на сьогодні не існує такої моделі, яка б допомогла при-
ватному інвестору обрати необхідний та оптимальний
для нього інститут спільного інвестування. Тому зада-
чею даного дослідження є обгрунтування моделі рей-
тингового оцінювання пайових інвестиційних фондів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Останнім часом набуло поширення представлення

результатів моніторингу діяльності різних суб'єктів гос-
подарювання, наприклад, вищих навчальних закладів,
страхових компаній, комерційних банків, пайових інве-
стиційних фондів у формі рейтингу [3—12].

Так, наприклад, існує система моніторингу діяль-
ності кредитних спілок (PEARLS), яка є набором коефі-
цієнтів, за допомогою яких здійснюється аналіз, оцінка
як індивідуальних складових системи, так і фінансової
системи в цілому. Кожна літера в назві PEARLS озна-
чає конкретний розділ системи моніторингу, що оцінює
певну ключову сферу діяльності кредитного коопера-
тиву: Protection — захист; Effective financial structure
— ефективна фінансова структура; Asset quality —
якість активу; Rates of return and cost — норма рента-
бельності та витрати; Liquidity and Signs of growth —
ліквідність і ознаки зростання [12].

Найважливішим результатом використання системи
PEARLS є щоденне спостереження за фінансовим ста-
ном кредитної спілки на рівні менеджменту, вона доз-
воляє ідентифікувати проблему та допомагає у визна-
ченні шляхів її корекції. Наприклад, система коефі-
цієнтів не тільки вказує на слабку капітальну базу кре-
дитної спілки, але й допомагає встановити причину такої
неоптимальної фінансової структури — недостатній

чистий дохід, великий обсяг операційних видатків або
наявність втрат від проблемних позичок тощо.

Щодо рейтингу пайових інвестиційних фондів (ПІФ),
то державним регулятором (Національна комісія з
цінних паперів та фондового ринку) така процедура не
здійснюється. Рейтинг ПІФів за приростом вартості
цінних паперів проводиться компанією "Простобанк
Консалтинг", який дозволяє наочно представити резуль-
тати фінансової діяльності фондів різних типів [13].

Але в запропонованій цією компанією системі рей-
тингового оцінювання враховується тільки вартість
цінних паперів, що входять до портфелю пайового фон-
ду, та приріст їх вартості. На нашу думку, також важли-
вим є показник вартості чистих активів (ВЧА) фонду, за
допомогою якого можна розрахувати ймовірну майбут-
ню доходність інвестиційного портфелю обраного ІСІ
через аналіз тренду динаміки зміни ВЧА за певний пер-
іод. Така інформація міститься на сайті УАІБ, де в інте-
рактивному режимі можна побудувати графіки та таб-
лиці за такими показниками, як індекс ІС/акції, динам-
іка вартості ІС/акції та динаміка ВЧА.

Підсумовуючи вищезазначене, слід зауважити, що
існуюча рейтингова система оцінювання діяльності
ПІФів не є ефективною, такою, що реально відображає
важливі для інвестора показники.

Тобто для розробки та побудови моделі рейтинго-
вого оцінювання ПІФів необхідно, по-перше, скориста-
тися існуючим досвідом у цій сфері, по-друге, необхід-
но розробити таку систему показників, яка б врахову-
вала як якісні, так і кількісні характеристики діяльності
фонду, що задовольняли б інтереси приватного інвес-
тора.

Так, наступним кроком є визначення набору інди-
каторів, які характеризують діяльність ПІФу, основною
вимогою до визначення яких є простота та доступність
їх отримання. При формуванні індикаторів було вико-
ристано публічно доступні дані по пайовим інвестицій-
ним фондам всіх типів (крім венчурних із-за відсутності
відкритої інформації), а саме: доходність фонду, ви-
трати інвестора на здійснення інвестицій, середньоріч-

    0,14 

Поріг 
входження 

     

 0,38 Витрати   

     

   0,24 Комісія 

Інтегральний 

показник    
 

 
 

   0,38 Рівень ризику 

     

 0,62 Доходність   

     

   0,24 Вартість ЧА 

Рис. 1. Структура інтегрального показника, за яким розраховується місце ПІФа в рейтингу
за першою моделлю
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на вартість чистих активів, рівень ризику портфелю фон-
ду, комісійні винагороди брокерам, депозитаріям тощо,
мінімальний поріг входження для інвестора.

Оцінювання діяльності пайових інвестиційних
фондів пропонується здійснювати за допомогою інтег-
рального показника, який необхідно структурувати та
обчислювати із застосуванням математики гармонії,
оскільки необхідною умовою стійкого еволюційного
розвитку складної ринкової соціально-економічної си-
стеми є існування пропорцій "золотого перерізу" в її
структурі.

Відповідно до пропорції золотого перерізу засто-
совуються ваги 0,62 та 0,38, при цьому найбільш ваго-
мому показнику відповідає більша вага. При необхід-
ності подальшої декомпозиції знову застосовується ця
ж пропорція: так 0,62 поділяється на 0,38 та 0,24, а 0,38
в свою чергу на 0,24 та 0,14.

Так, якщо модель рейтингової оцінки застосовуєть-
ся для тих фізичних осіб, які мають можливість інвесту-
вати значні гроші, мають високий рівень фінансової
обізнаності, то їх в першу чергу цікавитиме саме стра-
тегія, тобто можливість отримати прибуток, проявляю-
чи схильність до ризику. В такому випадку структура
інтегрального показника матиме такий вигляд (рис. 1).

Витрати для такого інвестора не мають значного
впливу на прийняття інвестиційного рішення, тому їм
надано вагу 0,38, а доходності — 0,6. Поріг входження
— це мінімальна сума придбання сертифікатів ПІФу (для
ризикового вкладника ця сума є більшою, ніж середній
рівень заощаджень домогосподарств, який пропонуєть-
ся обрати за вимір). Він у цій моделі не впливає на прий-
няття рішення щодо інвестицій у порівнянні із комісією,
яка береться в залежності від суми інвестицій (ваги 0,14
та 0,24 відповідно), а також мінімальний її рівень серед
брокерів.

У доходності рівень ризику для такого інвестора є
головним, тому що чим він вищий, тим й вища до-
ходність такого портфелю, а вартість чистих активів
говорить про стабільність фонду та кількість нових
клієнтів, тому й її зростання не є вагомим індикатором
в цьому випадку.

За другою моделлю, коли необхідно побудувати
рейтинг для задоволення інтересів дрібних інвесторів
(якими є більшість домогосподарств), що за статистич-
ними даними мають рівень заощаджень нижчий за се-
редній, слід ваги розподілити з урахуванням умов дос-
тупу щодо здійснення інвестицій, наприклад, мінімаль-
ного порогу входження до фонду (тобто вартості сер-
тифікату), можливості заключити договір близько до
місця проживання (наявність регіональних агентів), об-
сягу витрат та мінімального (прийнятного) рівня ризику
(рис. 2).

Витрати для дрібного приватного інвестора є основ-
ним індикатором щодо прийняття рішення відносно інве-
стування в той чи інший інститут спільного інвестуван-
ня, тому їм надано вагу 0,62, а доходності — 0,38.

Поріг входження для вкладника з прийнятним
рівнем ризику переважає при прийнятті рішень, тому в
другій моделі він має вагу 0,38, а комісійні витрати —
0,24, оскільки їх розмір зменшується, якщо вартість
сертифікатів не перевищує, наприклад, 10 тис. грн.
(ПІФи КУА "Арткапітал Мененеджмент").

Позитивна динаміка показника вартості чистих ак-
тивів, яку можна отримати на офіційних сайтах ПІФів,
для населення, що в своїй фінансовій поведінці дотри-
мується стратегії мінімізації ризиків, є вагомою, впли-
ває на рівень довіри до цього ІСІ, тому що кількість
вкладників зростає, отже, цей фонд є надійним, тому
цей індикатор має вагу 0,24.

ВИСНОВКИ
Розроблені моделі рейтингового оцінювання пайо-

вих інвестиційних фондів на основі інтегрального показ-
ника, на відміну від існуючих, враховують як кількісні
показники діяльності ПІФів (доходність, вартість чис-
тих активів, комісійну винагороду тощо), так й фінан-
сові можливості, інтереси потенційних інвесторів. Зап-
ропоновані моделі дають можливість домогосподар-
ствам у залежності від їх рівня доходів, бажаного сту-
пеня ризику більш обгрунтовано обирати той чи інший
вид ПІФу, враховуючи структуру його портфелю, до-
ходність інструментів, їх ризики, динаміку та вартість

   0,38 

Поріг 
входження 

     

 0,62 Витрати   

     

   0,24 Комісія 

Інтегральний 

показник    
 

 
 

     

   0,14 Рівень ризику 

 0,38 Доходність   

     

   0,24 Вартість ЧА 

Рис. 2. Структура інтегрального показника, за яким розраховується місце ПІФа в рейтингу
за другою моделлю
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активів ІСІ, мінімальну суму придбання сертифікату
тощо.

Напрямами подальших досліджень є розрахунок
запропонованого інтегрального показника за двома
моделями та здійснення рейтингового оцінювання діяль-
ності вітчизняних пайових інвестиційних фондів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні передчасно говорити про створення на на-

ціональних теренах цілісної ринкової економіки, проте,
низка її досить важливих інваріантних складових, запро-
ваджених у процесі ринкового реформування, забезпе-
чили прийнятне наближення до неї. Маються на увазі пе-
ретворення централізованого планування на елемент рин-
кової економіки, орієнтація товаровиробників на ринко-
вий попит, переструктурування господарського комплек-
су відповідно до попиту споживачів продукції, а також
прояв конкуренції у відносинах продуцентів. Проте бага-
товекторність сучасного руху до соціально справедли-
вих суспільних устроїв, ускладнення практичних завдань
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У статті розглянуто та проаналізовано структурні елементи економічної бази забезпечення
соціальності в процесі суспільно-економічної трансформації України. За обраними показни-
ками, що характеризують економічну базу забезпечення соціальності проведено оцінку дивер-
генції розвитку. Розглянуто теоретичні і методологічні проблеми структурних змін в економіці,
їх соціально-економічні наслідки в умовах формування соціальної держави. Проаналізовано
залежність між окремими видами економічної діяльності, за різним ступенем агрегації, та за-
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вання механізму державного регулювання соціальності. Запропоновано шляхи наступних до-
сліджень в умовах подальшої соціалізації економіки.

The paper considers and analyzes the structural elements of the economic base of social support
in the process of socio -economic transformation in Ukraine. On selected indicators of the economic
base providing an assessment of the divergence of social development is done. Theoretical and
methodological problems of structural changes in the economy, their socio-economic impact in the
emerging welfare state are considered. The dependence between different types of economic
activity, in various degrees of aggregation, and the provision of social space and time are analysed.
Factors that increase the differentiation of economic space, nonequilibrium structure in terms of
area and economic activities, destruction of social issues are revealed are revealed. The arguments
for the benefits of the state regulation mechanism of sociality are given. The ways of the further
studies in terms of the further socialization of the economy are offered.
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соціально-ринкової трансформації, утвердження ново-
го рівня сприйняття потенцій соціалізації економіки зу-
мовлюють необхідність адекватних змін у методології
розбудови соціальної держави. В основному йдеться не
тільки й не стільки про створення нової системи соціаль-
них гарантів, а насамперед, про впровадження соціаль-
них факторів забезпечення економічного зростання у
систему мотивації поведінки суб'єктів господарювання і
найманих працівників. Проте цей аспект залишається не
розв'язаним навіть на концептуальному рівні. Тому по-
стають завдання комплексної структурної перебудови ук-
раїнської економіки, її теоретичного обгрунтування та
практичного впровадження.
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед вітчизняних фахівців проблемами структур-

них змін в економіці займалися С.О. Біла, В.Е. Коломой-
цев, С.А. Єрохін та ін. Трансформація економічних і
соціальних структур розглядалася К. Кларком, А. Тоф-
флером, Д. Беллом, А. Туррентом, П. Друккером та ін.
Проте небезпечний розрив між практикою забезпечен-
ня соціального розвитку та її теоретичним обгрунтуван-
нями поглиблюється.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є виокремлення та аналіз структурних

елементів економічної бази забезпечення соціальності
в процесі суспільно-економічної трансформації Украї-
ни. Це дозволить оцінити наявні розриви в соціальній
тканині суспільства, проводити своєчасний та повний мо-
ніторинг та врешті-решт побудувати соціальну держа-
ву.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зважаючи на неефективність трансформаційних

процесів у більшості країн з перехідною економікою,
Світовий банк у 1999 р. запропонував Концепцію комп-
лексного розвитку (ККР), основна ідея якої полягала в
рамковому підході до оцінки національних програм роз-
витку, метою якого є стимулювання економічного роз-
витку та зниження рівня бідності. При цьому зарубіжні
економісти наголошували на необхідності структурної
перебудови виробничих систем "фізичних інфраструк-
тур" та "гуманітарних інфраструктур", хоча основний
акцент при цьому був зроблений на галузевій структурі
економіки [1, с. 204].

На жаль, як зазначає М.Д. Миронов та Н.І. Обушна,
незважаючи на досить тривалий час, що минув після оп-
рилюднення згаданої Концепції, у нашій країні так і не
були розроблені недекларативні програми послідовних
структурних зрушень, які могли б пом'якшити негативні
наслідки початкових етапів несистемної трансформації,
особливо на мезо- та мікрорівнях управління економі-
кою.

Відсутність реальних ефективних структурних змін
в економіці нашої держави можна пояснити, в першу
чергу, наступними причинами:

1) неокресленістю структурних деформацій у кіль-
кісному та якісному вимірі як на загальнодержавному,
так і на регіональному рівні управління;

2) невизначеністю місця, ролі та сутності структур-
них та інституціональних реформ у процесі трансфор-
мації економіки України, а відповідно і системи цілей та
пріоритетів інституціональних та структурних змін, су-
б'єктів та об'єктів реформувальних впливів;

3) незбалансованістю та неефективністю наявної в
Україні системи державної влади, високим рівнем ко-
рупції тощо [2, с. 181].

За роки безпосередньої ринкової трансформації в
Україні на досить суперечливій методологічній базі було
здійснено роздержавлення і приватизацію суспільної
власності. Згідно з даними офіційної статистики, за ста-
ном на кінець 2005 р. форму власності змінили 102 154
об'єкти [3, с. 323]. Обмежені можливостями оперувати
статистичними даними щодо приватизації об'єктів су-
спільної власності в подальші роки через припинення їх
публікації у відповідних спеціалізованих виданнях, ми
для відтворення реалій скористалися інструментальни-
ми можливостями прогнозу. Якщо взяти за основу дані

Фонду державного майна України, наведені в статис-
тичних щорічниках відповідних років щодо кількості
об'єктів, які змінили форму власності впродовж 2002
— 2005 рр., то у 2002 р. їх було 6 166, у 2003 р. — 6 546,
у 2004 р. — 6 155, у 2005 р. — 5 664 [3, с. 333], і навіть
за умови орієнтації на їх середнє щорічне значення на
кінець 2012 р. загальна кількість таких об'єктів могла
бути доведеною до 132 819. На підтвердження факту
переструктурування господарського комплексу на ко-
ристь приватного сектору економіки слугують й інші дані
статистики. Уже на кінець 2006 р. понад 78,3 % суб'єктів
ЄДРПОУ були приватними [4, с. 309]. Середньорічна
кількість найманих працівників, залучених у приватний
сектор економіки, перевищила 73,8 % від їх загальної
кількості [4, с. 310]. Понад 45,2 % від загальної вар-
тості основних засобів концентрувалося за станом на
кінець 2004 р. у приватних власників [1, с. 309]. У спробі
пролонгування цих офіційно підтверджених статистич-
них даних у 2006—2013 рр. нами було задіяно інстру-
ментальні можливості опосередкованого визначення
показників. Є всі підстави вважати, що частка найманих
працівників і вартість основних засобів у секторах на-
ціональної економіки, сформованих за ознакою влас-
ності, практично тотожна питомій вазі фонду нарахова-
ної заробітної плати й амортизаційних відрахувань у них.
Проведені нами розрахунки на підтвердження цього
припущення в періоди часу, які допускали порівняння,
засвідчили наявність статистичних відхилень у 6 —
8,5 %. За даними [3, с. 170], заробітна плата в держав-
них нефінансових корпораціях за станом на кінець 2005
р. становила 35 076 млн грн., а загалом в економіці 113
165 млн грн. Тоді частка заробітної плати у приватному
секторі економіки коливалася у межах 69 %. Статис-
тична помилка не перевищує 6,5 %. Амортизаційні
відрахування в сегменті приватних нефінансових кор-
порацій [4, с. 174] складали 19 370 млн грн. за загаль-
ного обсягу споживання основного капіталу 39 506 млн
грн. Отже, приватні власники контролювали 49 % ос-
новних засобів країни. Якщо керуватися даними щодо
приросту питомої ваги основних засобів у приватній
власності, а саме у 2000 р. близько 45,5 %, у 2001 —
44,6 %, у 2002 — 45,8 %, у 2003 р. — 45,4 %, у 2004 —
45,2 % [3, с. 309; 2, с. 327; 3, с. 314; 4, с. 320], то у 2005
р. вона могла складати 45,2 — 46,2 %. Статистична
помилка складатиме 6,1 — 8,4 %. За діючими стандар-
тами оцінки статистик відхилення до 10 % вважається
незначним [5, с. 5]. За такого підходу у 2013 р. приват-
ний сектор концентрував близько 83 % основних за-
собів і залучав до праці до 88 % працівників, зайнятих
економічною діяльністю.

Трансформаційні процеси відбувались і в інших
інститутах держави. Уже в 1992 р. була проголошена
повна свобода ринкових цін за винятком цін на товари
критичного асортименту. Тільки до часу конституційно-
го проголошення України соціальною державою спо-
живчі ціни зросли у 42 230 разів, ціни виробників про-
мислової продукції — у 116 493 рази, ціни реалізації
продукції сільськогосподарськими підприємствами —
у 33 770 разів, ціни на будівельно-монтажні роботи — у
167 929 разів [6, с. 75].

І. Лукінов, на той час директор Інституту економіки
НАН України, писав, що "… можна з високим ступенем
імовірності констатувати той очевидний факт, що всі
складові ланки ринкової реформи у її поверхневому,
неокласичному розумінні були залученими в точній
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відповідності до вимог і принципів новоявлених пророків
економічного порятунку нових країн постсоціалістичної
епохи" [7, с. 65].

Природно, що всі ці пертурбації мали позначитися
на реаліях і дійсно внесли зміни в ту деструктивну аси-
метрію, яка мала місце в Україні за часів СРСР.

Мабуть, не буде великою помилкою в контексті кла-
сичної, та й новітньої, економічної теорії припущення
щодо економічної бази ринково-трансформаційних пе-
ретворень як формування конструкції майбутнього із
соціальним підтекстом. Досить змістовно цей потенціал
суспільно-економічних перетворень виокремили укра-
їнські вчені В. Базилевич і В. Ільїн, за визначенням яких
"… економіка характеризується не як чинна, "потенцій-
на реальність", а як "реальність відсутності" …" [8, с.
274—275].

Відповідно до цього методологічного положення
нами було встановлено характер структурних змін в еко-
номічній базі суспільства з 1997 р., тобто часу консти-
туційного проголошення України соціальною держа-
вою.

У виборі показників відображення структурних змін
в економічній базі країни ми керувалися такими крите-
ріями. Перш за все, за загальноприйнятими підходами
найбільш інформативним щодо економічних можливо-
стей країни в різнобічному спектрі питань вважається
показник валового внутрішнього продукту (ВВП). У по-
шуку індикатора, який би відображав зміну бази фор-
мування підвалин добробутного життя, ми зупинилися
на показникові ВВП на особу населення. І тут ми керу-
валися звичною схемою наукових канонів, а саме його
сприйняттям фахівцями і не тільки економічного спря-
мування. На переконання деяких українських учених, "…
рівень життя забезпечується досягнутим обсягом ВВП
на душу населення …, який є … стратегічною метою еко-
номічного розвитку кожного конкретного року" [9,
с.111].

Інші національні дослідники проблем розвитку ре-
гіонів Я.В. Коваль та І.Я. Антоненко вважають обсяги
ВВП (ВНП) на душу населення "головним критерієм
структурної конкурентоспроможності економіки" [10,
с. 98]. Професор Гарвардського університету Н.Г. Мен-
к'ю впевнений у тому, що "ВВП відтворює і загальну суму
доходів виробників товарів і послуг, і загальну суму вит-
рат на їх оплату. Таким чином, величина ВВП на душу
населення характеризує усереднені доходи і витрати
пересічного громадянина … і слугує вимірником його
добробуту" [11, с. 489].

І дійсно, саме згідно з цим показником диференці-
юють або групують країни світової спільноти за рівнем
розвитку. Так, ще в 60-ті рр. ХХ ст. знаний економіст і
футуролог Г. Кахн поділив країни світу за рівнем ВВП
на душу населення на п'ять груп, а саме: до індустріальні,
із середньодушовим ВВП від 50 до 200 дол. США, час-
тково індустріальні — від 200 до 600 дол. США, індуст-
ріальні — від 600 до 1 500 дол. США, розвинені індус-
тріальні або суспільства масового споживання — від
1 500 до 4 000 дол. США і постіндустріальні — понад
4 000 дол. США [12, с. 716 — 718]. Світовий банк роз-
поділяє країни за річним обсягом ВВП на душу населен-
ня на країни з низьким доходом, у яких цей показник не
перевищує 770 дол. США, країни з доходом нижчим за
середній — від 770 до 3 050 дол. США, із середнім до-
ходом — від 3 050 до 9 400 дол. США і з високим дохо-
дом — понад 9400 дол. США [13, с. 390]. У більш пізніх

посиланнях на індикатори Світового банку наводиться
дещо інша градація, за якою до слаборозвинених нале-
жать країни з показником ВВП на душу населення мен-
ше за 785 дол. США, із середнім рівнем розвитку — від
785 до 9 655 дол. США і до високорозвинених — понад
9 655 дол. США [14, с. 390].

Оскільки промисловості належить вирішальна роль
у створенні матеріально-технічної бази економіки, тем-
пи зростання обсягів виробництва саме цієї галузі були
взяті до дослідження. На наш погляд, логічним було
включення до діагностики і темпів зростання продукції
сільського господарства, від стабільності функціонуван-
ня якого залежить стан економіки, продовольча безпе-
ка держави, розвиток внутрішнього і зовнішнього
ринків, а також, що є досить важливим у контексті
підтримання соціальності, рівень життя населення.

Під час розгляду змін макропоказників щодо еко-
номічної бази соціально-економічних перетворень і
формування підвалин розвитку не можна нехтувати ха-
рактеристиками, що пов'язані з відтворенням перспек-
тив. До таких ми віднесли інвестиції в основний капітал,
які включають витрати на капітальне будівництво, ви-
трати на придбання машин та обладнання, витрати на
будівельні й монтажні роботи всіх видів тощо.

Згідно з теорією трьох секторів економіки словаць-
кого вченого М. Седлака [15, с. 49], у постіндустріальній
фазі в процесі суспільно-історичного розвитку має про-
гресувати третинний сектор економіки (сектор послуг),
концентруючи в собі до 80 % усього економічно актив-
ного населення. Щодо частки первинного (сільське гос-
подарство) та вторинного (промисловість і будівницт-
во) секторів національного господарства, то на них має
припадати до 20 % зайнятих. За нашими розрахунка-
ми, у 1990 р. первинний сектор національної економіки
концентрував близько 19,7 % всього зайнятого насе-
лення, вторинний — 40,2 % і третинний — 40,1 % [16,
с. 73]. За станом на кінець 2012 р., зайнятість у первин-
ному секторі зменшилася на 4,4 відсоткових пункти (далі
— в. п.) у вторинному — на 18,5 в. п. і в третинному зрос-
ла на 22,9 в.п. [17]. Унаслідок того, що зайнятість у сфері
послуг має зростати, а отже, й обсяги надання платних
послуг населенню, то цей показник і потрапив до моні-
торингу.

У ринковій економіці досить важливими є питання
забезпечення збалансованості грошових доходів та
витрат населення, або задоволення платоспроможно-
го попиту на товари й послуги. Саме ці вимоги приму-
сили звернутися до структури роздрібного товарообо-
роту.

Відомо, що ринковий механізм неспроможний зру-
шити економіку в бік рівноваги. Поза впливом ринку
залишаться сфери освіти, охорони здоров'я, культура,
громадяни, які не беруть участі у виробничій діяльності,
та й ті, що формально зайняті в суспільному вироб-
ництві, але підпадають під дискримінаційні заходи ро-
ботодавців. Природно, що ці функції бере на себе дер-
жава. Головним засобом впливу держави на розвиток
країни в умовах ринку є зведений бюджет, а в його
складі доходи. Оскільки доходи є відображенням міри
мобілізації фінансових ресурсів, необхідних для їх на-
ступного перерозподілу й використання в цілях держав-
ного регулювання економічного розвитку країни зага-
лом і її регіонів, а також реалізації соціальної політики,
ми включили до дослідження показник доходів зведе-
ного бюджету.
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Згідно з проведеними розрахунками, обсяги вало-
вого внутрішнього продукту (ВВП) за станом на кінець
1997 р. не перевищували 41,7 % від виробничих реалій
1990 р. До 2008 р. країна спромоглася наростити обся-
ги продукування ВВП до 74,2 % від рівня 1990 р. Світо-
ва економічна криза 2008 — 2009 рр. і пов'язаний з нею
спад виробництва в експортноорієнтованих галузях
країни не могли не відобразитися на показниках відрод-
ження потенціалу продукування ВВП. Уже у 2009 р. об-
сяги виробництва ВВП порівняно з 2008 р. знизилися
на 14,8 %, а у 2010 р. порівняно з 2008 р. — на 11,2 %,
що вплинуло на загальну динаміку змін виробничих
можливостей країни відносно 1990 р. [4, с. 50]. За ста-
ном на кінець 2012 р. ВВП України становив 1 459 096
млн грн. і був меншим від його значення 1990 р. більше
ніж у 1,5 рази [17]. Досягнутий обсяг продукування ВВП
був певною мірою співвимірним з його значенням у та-
ких країнах, як Греція, Португалія, Швейцарія, але в цих
країнах чисельність населення у 4 — 5 разів менша від
України.

Практично подібна динаміка характерна і для та-
кого показника, як ВВП у розрахунку на одну особу.
Проте за станом на кінець 2008 р. його абсолютне зна-
чення в порівнянних цінах становило 83,3 % від рівня
1990 р. і перевищувало національне досягнення щодо
виробництва ВВП загалом на 9,1 в. п. Згідно з офіц-
ійними статистичними даними у 2012 р. ВВП на душу
населення досягло рівня у 32 002 грн. або 8 655 дол.
США за паритетом купівельної спроможності 2005 р.
[5, с. 544]. Узагалі це рівень доходу країни із середнім
розвитком. Проте значення цього показника порівня-
но з 1990 р. зменшилося в абсолютному вимірі на 2
053 дол. США [4, с. 554]. Але в цих показниках є де-
яка некоректність. Справа в тому, що динаміка ВВП
на особу штучно підкріплювалася згортанням чисель-
ності населення. Тільки впродовж 1990 — 2012 рр.
кількість населення України скоротилася на 6,1 млн
осіб [17].

Щодо виробництва промислової продукції, то її об-
сяги за офіційними статистичними даними вже у 2006 р.
зрівнялися з показником 1990 р., а у 2007 р. перевер-
шила його на 8,8 %. Унаслідок фінансової неста-
більності в наступні 2009 — 2012 рр. обсяги виробниц-
тва промислової продукції зменшилися відповідно до
80,6 % і 89,4 % порівняно з 1990 р. Але подібна динам-
іка викликає певні сумніви, які базуються на змінах ряду
натуральних показників виробництва продукції в про-
мисловості. Так, виробництво електроенергії на той же
2006 р. становило тільки 64,8 % від рівня 1990 р., вугіл-
ля готового — 45,1 %, нафти (включаючи газовий кон-
денсат) — 48 %, газу — 63,3 %, руди і концентратів
залізних неагломерованих — 74,8 %, борошна — 34,3 %,
цукру — 26,6 %, азотних добрив — 75,6 %, шин пнев-
матичних — 6,5 %, чавуну — 61,0 %, сталі — 36,1 %,
труб великого та малого діаметрів — 30,8 %, тракторів
для сільського та лісового господарства — 4,9 % [4, с.
113 — 115]. Цю статистику рецесійного характеру мож-
на було б продовжувати, але немає сенсу. Отже, резуль-
тат економічного зростання в галузях промисловості не
віднаходить пояснення через процеси активізації гос-
подарської діяльності, а базується виключно на ціновій
динаміці. За нашими розрахунками, упродовж 1997 —
2013 рр. ціни виробників промислової продукції зросли
у 7,9 раза [4, с. 72; 17].

Виробництво сільськогосподарської продукції
в період з 1990 р. по 2013 р. було доведено до рівня у
70 % від обсягів за радянських часів. При цьому про-
дукція рослинництва у вартісному вимірі скоротилася
порівняно з 1990 р. у порівнянних цінах 2005 р. на 12 %,
а тваринництва — на 47,2 % [5, с. 139]. Як наслідок,
навіть з урахуванням скорочення чисельності населен-
ня країни, середньостатистичний житель країни спожи-
вав у 2013 р. близько 754,8 кг продуктів харчування, що
було на 213,5 кг менше від рівня 1990 р. і на 12 % мен-
ше медичної норми [4, с. 413; 17].

Значної рецесії зазнала й інвестиційна діяльність.
За станом на кінець 2013 р. обсяг інвестицій в основний
капітал становив тільки 49,7 % від рівня 1990 р. При
цьому підприємства скоротили виділення коштів на
фінансування капітального будівництва, придбання ма-
шин, обладнання, транспортних засобів. Якщо у 1997 р.
понад 75,2 % інвестицій в основний капітал здійс-
нювалося за рахунок коштів підприємств, то у 2013 на
19,5 в. п. менше. Зменшилося фінансування і з держав-
ного та місцевих бюджетів на 2,7 в. п. [4, с. 200; 17].

Кількість зайнятого населення скоротилася на 30 %.
В умовах зниження, та й взагалі низької пропозиції то-
варів і послуг продуценти припиняють боротьбу за спо-
живача або покупця і забезпечують економічне зрос-
тання досить просто, а саме розкручуванням цін. За та-
ких умов підприємцям немає потреби в нарощуванні
кількості робочих місць.

Якщо виходити із ситуації, що склалася в первин-
ному й вторинному секторах економіки, то важко ствер-
джувати про досягнення ними такого рівня виробницт-
ва, якого сьогодні або в найближчій перспективі буде
достатньо для задоволення потреб населення у їх про-
дукції. Той сектор, який мав перейматися питаннями
залучення незайнятого працездатного населення для
нарощування обсягів надання послуг населенню, потен-
ційно спроможний до розширення кількості робочих
місць, але не зростання маси послуг через обмежені
можливості впровадження технічних засобів. Тому по-
ловинний рівень відновлення потенціалу сфери послуг
є закономірним.

Обсяги роздрібного товарообороту загалом харак-
теризують рівень життя населення і пов'язані з прагнен-
ням людини до задоволення власних потреб. Якщо бути
конкретним, то динаміка товарообороту в основному
визначається фізіологічними потребами, а саме потре-
бами в їжі, одязі, взутті, житлі тощо. За даними Дер-
жавної служби статистики, уже у 2007 р. роздрібний то-
варооборот перевершив на 20,4 % його обсяги 1990 р.
Така позитивна динаміка була характерною і для наступ-
них 2008 — 2012 рр. Проте структура роздрібного то-
варообороту, за даними змін структури споживання до-
могосподарств, склалася не зовсім раціональною. Якщо
у 1990 р. з бюджету родини на продукти харчування вит-
рачалося 32,8 % сукупного доходу, на непродовольчі
товари — 31,4 % (у тому числі на тканини, одяг, взуття
— 17,6 %, на меблі, предмети культурно-побутового
призначення — 6,5 %, на легкові автомобілі, мотоцик-
ли, велосипеди та ін. — 1,5 %), на культурно-побутові
послуги — 8,0 % (з них оплата квартир, комунальних
послуг і утримання власних будинків — 2,6 %), на спла-
ту податків, зборів, платежів — 7,2 % та на сімейні на-
громадження — 11,4 %, то у 1997 р. на продукти хар-
чування вже витрачалося до 56,6 % доходів, на непро-
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довольчі товари — 16,6 % (у тому числі на тканини,
одяг, взуття — 6,9 %, на меблі, предмети культурно-
побутового призначення — 2,0 %, на легкові автомобілі,
мотоцикли, велосипеди та ін. — 0,6 %), на культурно-
побутові послуги — 12,6 % (з них оплата квартир, ко-
мунальних послуг й утримання власних будинків — 7,0
%), на сплату податків, зборів, платежів — 4,3 % та на
сімейні нагромадження — 0,9 % [5, с. 417; 17]. За ста-
ном на кінець 2012 р., середньостатистичне українське
домогосподарство витрачало на продовольчі товари
57,6 %, на товари непродовольчої групи — 24,7 % (у
тому числі на тканини, одяг, взуття — 6,4 %, на меблі,
предмети культурно-побутового призначення — 2,6 %),
на культурно-побутові послуги — 15,9 % (з них оплата
квартир, комунальних послуг й утримання власних бу-
динків — 8,0 %), на сімейні нагромадження — 3,5 %
[17]. Наведена динаміка структури витрат не є приво-
дом до оптимізму, а інформує про зворотній рух, не-
зважаючи на позитивну динаміку роздрібного товаро-
обороту. Це підтверджується в разі порівняння зі стан-
дартом структури раціонального споживання, за якою
витрати на продукти харчування не повинні перевищу-
вати 30 % сукупних доходів домогосподарства, витра-
ти на непродовольчі товари — 47 % (у тому числі на
тканини, одяг, взуття — 20,0 %, на меблі, предмети куль-
турно-побутового призначення — 18,0 %), витрати на всі
послуги в цілому — 23 %. Переорієнтація в структурі
споживання на продукти харчування пов'язана зі зрос-
танням цін на них упродовж 1997 — 2012 рр. у 6,2 рази
[5, с. 72; 17]. Саме з ціновою детермінантою корелюєть-
ся зростання обсягів роздрібного товарообороту. Було
б помилкою не приділити уваги й тому факту, що торгі-
вля, порівняно з іншими видами економічної діяльності,
найбільшою мірою залучена до ринкових відносин. Як
в інших країнах, так і в Україні започаткування елементів
ринкових відносин розпочалося у сфері торгівлі. Звідси
й та динаміка роздрібної торгівлі.

Фінансові можливості держави визначає динаміка
виробничої сфери, а остання, за вищенаведеними оці-
нками, деградувала за результатами використання ре-
сурсів і виробництва. За станом на кінець 2012 р., до-
ходи зведеного бюджету досягли тільки 74,1 % від
рівня 1990 р. Джерелом надходжень до бюджетів зве-
деного бюджету є податки, найбільш потужними з них
є податок з доходів фізичних осіб, податок на прибу-
ток підприємств, податок на додану вартість, акцизний
податок та плата за землю. Постає питання, чому їх
стягнення не вивело на потенціал початку 90-х років?
На наш погляд, українська економіка не була готовою
до початку запровадження податкової системи, не мог-
ла й не була готова до її сприйняття. Копіювання на-
пряму, але навпаки, з українських особливостей, зу-
мовило суперечливість та неефективність податкової
системи. Неспроможність мобілізувати достатні обся-
ги доходів знаходять пояснення в безсистемному на-
данні великої кількості пільг і не тільки поспішно прий-
нятими податковими законами. Окрім цього, в Україні
більшість податків сплачується юридичними, а не
фізичними особами, унаслідок чого не розширюється
арена праці.

Навряд чи викличе заперечення ствердження про те,
що структурні зрушення в економіці у викладеному їх
розумінні свідчить не стільки про тривалий економічний
спад, а взагалі — про системну кризу. За непорівнян-
них вихідних умов, які мали місце відразу після Великої

вітчизняної війни, у СРСР уже в 1960 р., тобто через 15
повоєнних років, обсяги валового суспільного продук-
ту зросли у 5 разів. У відповідь на цей факт можна очі-
кувати пояснення про надцентралізовану систему кон-
центрації і використання всіх наявних ресурсів з метою
забезпечення високих темпів зростання економіки і не
завжди для задоволення потреб людей. Може й так, але
мова не йде про п'ятикратне перевершення показників
1990 р., а лише про ненадолуження потенцій державою
впродовж 20-річного періоду.

Результатом такої неоліберальної політики, що
проводилася на теренах країни, стало не стільки не-
довідтворення основного капіталу, зростання безро-
біття і дефіцитність обігових коштів, скільки розши-
рення діапазону асиметрії, а не її звуження, як того
бажали реформатори на початку ринкового транс-
формування. Наростання поляризації багато в чому
підживлюється і реаліями складеної спеціалізації ре-
гіонів.

Зв'язок між показниками виробництва (ВВП, ВВП
на особу, виробництво продукції сільського господар-
ства і т.і.) і споживанням (платні послуги населенню)
опосередковує торгівля, сприяючи більш повному за-
доволенню потреб населення через орієнтацію і пере-
орієнтацію діяльності підприємств в аспекті асортимен-
ту та сортності. За територіальною структурою розд-
рібний товарообіг у розрізі регіонів набув ознак різко
зростаючої асиметричності. Якщо у 1990 р. співвідно-
шення між мінімаксними значеннями обсягу товарооб-
ігу становило 8,9, то вже у 1997 р. зросло у 2,1 раза і
впродовж 1998—2012 рр. стійко коливалося навколо
цього рівня. Зрозуміло, що процес змін розбіжності в
обсягах роздрібного товарообігу здійснюється в на-
прямі, пов'язаному, з одного боку, з розвитком мате-
ріального виробництва, а з іншого — з реальними до-
ходами населення. За тих умов, що склалися у вироб-
ничому секторі економіки і, зокрема, зміщення актив-
ності продуцентів у деяких регіонах до певних галузей
як центрів тяжіння, купівельну платоспроможність на-
селення конкретних територій визначають сфери док-
ладання зусиль праці.

ВИСНОВКИ
Наведення фактів наростання неоднорідності або

посилення диференціації економічного простору не є,
на наш погляд, неминучим наслідком будь-якого ре-
формування. Вектор прогресивної трансформації не
слід сприймати і як шлях до практично тотожних по-
казників у відтворенні соціально-економічного посту-
пу. Для того етапу перетворень, який пережила й пе-
реживає Україна, характерним має бути не рівномір-
ний, а все-таки поляризований у заздалегідь визначе-
ному діапазоні розвиток. Така дисгармонія випливає з
реалій проходження в економічному просторі нерівно-
важних процесів. Йдеться про принципово значуще в
започаткуванні й підтриманні економічного зростання.
Декілька десятків років до сьогодення ми сприймали
економіку країни, та й її окремих регіонів, як рівноваж-
ну економічну систему. Методологія функціонування
системи подібної якості виходить з незмінності потреб
суб'єктів економіки, заданої кількості і якості всіх ре-
сурсів, незмінної технології і техніки виробництва,
стандартним набором організації і перебігом трудових
процесів тощо. Відповідна методологічна конструкція,
окрім ідеалізації програмованого виробничого проце-
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су, досить слабо для забезпечення економічного зро-
стання використовує мотиваційні аспекти діяльності
людини.

Навряд чи можна дотримуватися подібної концепції
в забезпеченні соціальності. Процеси, що відбувають-
ся на різних рівнях економічної системи країни, одно-
значно як в сукупності, так і нарізно породжують коли-
вання результатів використання різноякісних та різно-
кількісних виробничих ресурсів, що й формує нерівно-
важну динаміку в розрізі територій та видів економіч-
ної діяльності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розширення функцій і повноважень органів місцевого
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ресурсів, які надходять в їх розпорядження. Певні протирі-
ччя між процесами формування і виконання місцевих бюд-
жетів продовжуються. Вони полягають у тому, що чинна
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адміністративно-територіальної одиниці є головною умовою для забезпечення виконання органами
місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень.
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практика формування місцевих бюджетів зберегла в своїй
основі попередні державні функції централізованого управ-
ління економікою, тоді як для виконання місцевих бюджетів
потребують розширення заходи політики децентралізації та
демократизації у прийнятті рішень. У результаті на сьогодні
для місцевих бюджетів різних рівнів характерним є набли-
ження доходної частини до видаткової, що не сприяє по-
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кращенню економічної ситуації та реалізації соціальних про-
грам при переході до ринку.

Основну причину необхідно шукати в неефективності
управління місцевими фінансами, оскільки малий обсяг до-
ходів місцевих бюджетів та їх формування за рахунок
міжбюджетних трансфертів — проблеми, притаманні нашій
державі ще з перших років її незалежності, коли були зак-
ладені фундаментальні першооснови інституту місцевого
самоврядування. Зважаючи на те, що основну частину гро-
шових надходжень до державної скарбниці забезпечують
податкові платежі, ще більшої актуальності набуває пробле-
ма фіскальної ефективності процесу оподаткування, вирі-
шення якої є основною метою податкового адмініструван-
ня. Таким чином, актуальність дослідження сьогодні не вик-
ликає жодного сумніву.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання формування місцевих бюджетів є предметом

гострих наукових дискусій учених-економістів із загальнос-
вітовим ім'ям. Зокрема необхідно погодитись з непересіч-
ними поглядами вітчизняних науковців О.Д. Василика, В.М.
Гейця, В.Г. Дем'янишина, В.В. Зайчикової, О.П. Кириленко,
В.І. Кравченка, М.І. Кульчицького, І.О. Луніної, В.М. Опарі-
на, К.В. Павлюк, Ю.В. Пасічника, О.М. Піхоцької, Л.Л. Та-
рангул, І.Я. Чугунова, С.І. Юрія, а також сучасних західних
дослідників місцевих фінансів Р. Берда, Ш. Бланкарта, Дж.
Б'юкенена, Р. Масгрейва, Ю. Немеца, Д. Норта, Г. Райта, Дж.
Стігліца, Х. Ціммермана, щодо підвищення рівня фінансо-
вої децентралізації, оптимізації дохідної частини місцевих
бюджетів та послаблення їх залежності від трансфертів з
державного бюджету.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження ролі податкових надход-

жень місцевих бюджетів у формуванні фінансових ресурсів
органів місцевого самоврядування, визначення основних
податкових джерел фінансових ресурсів для забезпечення
виконання органами місцевого самоврядування власних і
делегованих повноважень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Подальше вдосконалення державної політики форму-

вання доходів місцевих бюджетів має базуватись на роз-
ширенні джерел бюджетних надходжень, створенні спри-
ятливих умов для прискореного розвитку малого та се-
реднього бізнесу, підвищенні ефективності використан-
ня комунальної власності територіальних громад. Голов-
ним чином, вирішення потребують проблеми формуван-
ня доходів місцевих бюджетів, а саме: питання недостат-
ності дохідної бази місцевих бюджетів для забезпечення
виконання функцій, покладених на місцеве самоврядуван-
ня. Податки посідають центральне місце в системі доходів
бюджетів, у тому числі й місцевих. Вони є універсальною
і, водночас, вихідною категорією, яка виражає риси
фінансів, що функціонують у розвиненій економіці рин-
кового типу. Саме в умовах функціонування ринкової еко-
номіки податкові методи мобілізації доходів бюджетів є
домінуючими в системі фінансових взаємозв'язків. Одним
із основних факторів, що негативно позначаються на ре-
зультативності податкового адміністрування, а відповід-
но й наповненні бюджету, протягом тривалого періоду
залишається тіньова економіка, яка стала невід'ємною де-
термінантою суспільного життя в Україні. Тіньова еконо-
міка негативно впливає на всі його сфери — економічну,
політичну, соціальну, правову, міжнародну, її розвиток
являє собою реальну загрозу демократизації суспільних
відносин та національній безпеці, а також веде до мораль-
ної деградації суспільства, загальної правової незахище-
ності та правового нігілізму.

Як зауважує В. Попович, "значна тінізація економічно-
го обороту, недостатність державних зусиль щодо її подо-
лання призводять до викривлення принципів громадянсько-
го суспільства, формують негативний міжнародний імідж
держави, стримують надходження до країни іноземних інве-
стицій, не сприяють налагодженню торговельно-економіч-
них стосунків українських підприємств із зарубіжними парт-
нерами та стримують євроінтеграційні зусилля України" [1,
с. 34].

Значну частину тіньової економіки становить ухилення
від сплати податків, яке для України є однією з найгострі-
ших проблем, що негайно потребують свого вирішення.
Зменшити масштаби цього явища можна шляхом формуван-
ня такої податкової системи, яка б не спонукала платників
податків уникати своїх податкових зобов'язань. Визначаль-
ним чинником тут має стати удосконалення податкового
механізму [2, с. 75—93], спрямованого на рівномірне зни-
ження податкового навантаження, спрощення системи опо-
даткування, посилення дієвості податкового регулювання,
а також на підвищення ефективності адміністрування по-
датків. Ухилення від сплати податків нині є не тільки одним
з основних каналів незаконного збагачення, а також пев-
ною відповіддю суспільства на обтяжливу й неефективну по-
даткову систему. В свою чергу великий рівень тінізації еко-
номіки, постійне збільшення кількості зареєстрованих
підприємств, їх реорганізація та переведення в офшори не
дозволяють податковим органам належним чином здійсню-
вати дієвий контроль за обчисленням та сплатою податків.
На ефективність справляння місцевих податків і зборів рівно-
цінно впливають як величина граничних розмірів їх ставок,
так і кількісні параметри бази оподаткування. Крім того,
значний вплив мають інституційна сфера, політичний клімат,
інфляційні процеси, стабільність економічної ситуації в
країні та її регіонах. Сукупність означених чинників формує
середовище, де місцеві податки та збори є залежною скла-
довою.

На сьогодні, розроблені різноманітні методики оцінки
податкового потенціалу відповідних територій. Однак вони
розроблялись для реалізації цілей та задач, що стоять пе-
ред органами влади у сфері регулювання міжбюджетних
відносин, яка не є єдиною сферою, де можуть використову-
ватись показники податкового потенціалу територій. Подат-
ковий потенціал може безпосередньо використовуватись у
цілях бюджетного планування, для оцінки потенційної здат-
ності територій генерувати бюджетні доходи, для вибору
напрямків оптимізації та рівномірного розподілу податко-
вого тягаря. Однак в Україні дані напрямки використання
податкового потенціалу територій не розглядаються в числі
пріоритетних.

Як зазначає С.В. Слухай та О.В. Гончаренко [3], плану-
вання доходів бюджетів на основі індексу податкоспромож-
ності не стимулює місцеві органи влади докладати більших
зусиль зі збору податків тому, що в разі підвищення зби-
рання податків на певній території в нинішньому році в май-
бутньому її індекс податкоспроможності зростатиме. Відпо-
відно, на думку науковців, показник податкоспроможності
регіону повинен враховувати потенційні можливості надход-
ження доходів на певній території, а не фактичні значення
податкових надходжень.

У Бюджетному кодексі України [4] не передбачено ме-
тодику розрахунку прогнозних розмірів доходів податко-
вих та неподаткових платежів. Тому на практиці кожний
фінансовий орган розраховує майбутні доходи самостійно,
за своєю власною методикою. Вищий орган влади має на
меті не тільки зменшити доходну частину свого бюджету, а
й завищити доходну частину залежних від нього нижчесто-
ящих бюджетів для того, щоб віддати менше трансфертів.
Виходячи з принципу єдності бюджетної системи України,
необхідно розробити єдиний порядок розрахунку прогноз-
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них показників доходів, який би
забезпечив реальність проведе-
них розрахунків.

Застосування місцевими
органами влади показника по-
даткового потенціалу дасть
змогу підвищити ефективність
бюджетно-податкового плану-
вання, виявити резерви зрос-
тання податкового потенціалу
та сприятиме поліпшенню
фінансового становища місце-
вих бюджетів.

Місцеві податки та збори,
хоча за своєю природою та при-
значенням повинні бути основ-
ним фінансовим ресурсом
місцевих бюджетів [5], не є сут-
тєвим джерелом доходів бю-
джетів. Оскільки основним при-
значення місцевих податків і
зборів є створення необхідної
фінансової бази для місцевого
самоврядування, тому розгля-
немо динаміку надходжень
місцевих податків і зборів Ук-
раїни за допомогою даних, на-
ведених на рисунку 1.

Як видно з рисунка1, протягом 2007—2013 рр. сума над-
ходжень від місцевих податків і зборів залишалась порівня-
но незмінною, в 2010 році вона склала 819,4 млн грн., у
2011 році цей показник збільшився на 1730,4 млн грн., або
в 3,1 рази, і склав 2549,8 млн грн., у 2012 році цей показник
збільшився на 2907,1 млн грн., і склав 5456,9 млн грн., а у
2013 році відбулось зменшення на 153,2 млн грн., і показ-
ник став 5303,7 млн грн. Наведені дані свідчать, що місцеві
податки та збори не відіграють важливої фіскальної ролі в
наповненні місцевих бюджетів України. Крім того, обсяг над-
ходжень місцевих податків і зборів залежить від зусиль
місцевої влади, спрямованих на створення необхідних умов
для підприємницької діяльності, а також діяльності місце-
вих податкових органів щодо мобілізації доходів.

Суттєве зростання надходжень від місцевих податків і
зборів пов'язано з прийняттям Податкового кодексу Украї-
ни від 02.12.2010 №2755-VI (ПКУ) та зумовленими цим зміна-
ми у їх структурі. Так, незважаючи на скорочення кількості
місцевих податків і зборів з 14-ти до 5-ти, зарахування до їх
складу єдиного податку забезпечило суттєве збільшення об-
сягу [7, с. 82—84].

Проведений аналіз надходжень від місцевих податків і
зборів за 2007—2013 роки показав, що місцеві податки та
збори не відіграють важливої фіскальної ролі в наповненні
місцевих бюджетів, продемонстрував низку проблем, які не
дозволяють місцевим податкам та зборам приймати голов-
ну участь у формуванні доходів місцевих бюджетів:

1) незначна фіскальна роль місцевих податків та зборів,
як наслідок, низька їх питома вага в доходах місцевих бюд-
жетів, у валовому внутрішньому продукті;

2) відсутність самостійних прав у органів місцевого са-
моврядування щодо запровадження на своїй території влас-
них податків і зборів;

3) незацікавленість місцевих властей у додатковому за-
лученні коштів від справляння місцевих податків і зборів;

4) відсутність взаємозалежності між рівнем суспільних
послуг, які надаються на певній території із податковими
зусиллями населення;

5) нерозвиненість податків, які відображають політику
місцевих властей (екологічні податки, плата за певні послу-
ги місцевих органів влади) [8, c. 46—49];

6) пряме втручання органів державної влади у діяльність
органів місцевого самоврядування.

Реорганізація системи оподаткування місцевими подат-
ками та зборами повинна бути спрямована, насамперед, на
забезпечення фінансової стійкості місцевого самоврядуван-
ня, що є однією з найважливіших умов ефективної діяль-
ності територіальних громад. Пріоритети повинні віддава-
тися наповненню сільських, селищних, міських бюджетів
саме через зростання ролі місцевих податків і зборів.

Отже, за досліджуваний період податкове законодавство
постійно вдосконалювалося. Проте місцеві податки і збори
практично залишилися осторонь і справлялися до місцевих
бюджетів за правилами, встановленими більше 12-ти років
назад. Ці правила не відповідали вимогам часу, відповідно,
не забезпечували надійними джерелами фінансування місцеві
бюджети через відсутність ефективного механізму оподат-
кування (бази, ставок, чітко окреслених умов, які утворюва-
ли можливості різного трактування потрібних категорій) [9].
Тому їх справляння суб'єктами господарювання призводило
до невиправданих витрат у зв'язку із обов'язковістю систе-
матичного подання податкових звітів до органів державної
податкової служби та сплати незначних сум до бюджетів.

Тому для підвищення ролі місцевого оподаткування у
формуванні фінансових ресурсів регіону, доцільним є: вдос-
коналення механізму адміністрування податку на неру-
хомість (оскільки даний податок є найперспективнішим у
фіскальному значенні місцевих податків); включення до
складу місцевих податків і зборів податку з доходів фізич-
них осіб і плату за землю, які є бюджетоутворюючими в до-
ходах місцевих бюджетів; покращення податкового менед-
жменту у сфері місцевих податків і зборів, акцентуючи ува-
гу на посиленні фінансового контролю.

Схвалення новим урядом Концепції реформування
місцевого самоврядування та територіальної організації
влади в Україні від 1 квітня 2014 р. за №333-р [10], має на
меті отримати перші результати щодо створення належних
фінансових умов для забезпечення виконання органами
місцевого самоврядування власних і делегованих повнова-
жень з дотриманням таких принципів:

— наявність ресурсів, необхідних для здійснення виз-
начених законом повноважень органів місцевого самовря-
дування;

Рис. 1. Динаміка надходжень місцевих податків і зборів України
за 2007—2013 рр.

Джерело: [6].
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— обчислення обсягу дотації вирівнювання на основі
уніфікованих стандартів надання публічних послуг;

— надання трансфертів з державного бюджету безпо-
середньо кожному місцевому бюджету;

— визначення фінансовою основою здійснення орга-
нами місцевого самоврядування власних повноважень по-
датків та зборів, які пов'язані з територією відповідної адм-
іністративно-територіальної одиниці;

— закріплення за місцевими бюджетами частини коштів,
що надходять від сплати податку на прибуток новостворе-
них юридичних осіб, протягом п'яти років від дати інвесту-
вання в юридичну особу;

— надання органам місцевого самоврядування права
регулювати ставки місцевих податків і зборів;

— недопущення надання іншими органами місцевого
самоврядування та органами виконавчої влади податкових
пільг, які зменшують власні доходи місцевих бюджетів.
Пільги з місцевих податків і зборів можуть встановлювати-
ся лише тим органом місцевого самоврядування, до бюд-
жету якого зараховуються такі податки і збори;

— надання органам місцевого самоврядування досту-
пу до залучення кредитних ресурсів для інвестиційного роз-
витку шляхом спрощення процедур погодження запозичень
і місцевих гарантій та збалансування їх із способами дер-
жавного контролю, спрямованого на запобігання банкрут-
ству об'єктів права комунальної власності;

— підвищення прозорості та ефективності використан-
ня бюджетних коштів шляхом запровадження програмно-
цільового методу для всіх місцевих бюджетів.

ВИСНОВКИ
Механізм формування місцевих бюджетів залишаєть-

ся на сьогодні недостатньо ефективним і характеризуєть-
ся низькою часткою доходів та високою залежністю від
державного бюджету. Нині за рахунок власних доходів,
місцеві органи влади не спроможні самостійно фінансува-
ти всі видатки, пов'язані з виконанням своїх функцій. Збе-
рігається тенденція до збільшення частки дотації, незнач-
ною залишається частка місцевих податків і зборів та не-
податкових надходжень. Такий стан власних доходів місце-
вих бюджетів адекватний тому законодавству, що діє на
сьогодні в Україні, за умов якого місцеві органи влади
фактично позбавлені активно розширювати власну фінан-
сову базу. Накладення надмірного податкового тягаря на
регіони призводить до скорочення активності на місцях і
орієнтації виключно на надходження дотацій із державно-
го бюджету.

Тенденція щодо подальшого розвитку місцевих бюд-
жетів свідчить про повільну зміну ситуації на користь місце-
вих бюджетів. До того ж, такі зміни мають фрагментарний
характер і не вирішують принципових бюджетних проблем
місцевих органів влади. У законодавстві України необхідно
детально переглянути структуру власних доходів місцевих
бюджетів, зокрема місцевих податків і зборів та неподатко-
вих надходжень, для збільшення їх частки в загальній струк-
турі на всіх рівнях. При цьому податки повинні бути прозо-
рими для платників. Податки, які забезпечують незначні за
розміром доходи, і ті, які мають складність в адмініструванні,
не вирішать цього завдання, тому їх доцільно відмінити або
(реформувати) об'єднати в один.
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ВСТУП
Розв'язання суперечностей, що нагромадились у

сфері регулювання зайнятості населення, слід віднести
до актуальних завдань управління економікою, і пов'я-
зані ці суперечності з посиленням соціальної спрямова-
ності управління та гуманізації проблеми зайнятості.
Регулювання саме регіональних ринків праці є особли-
во важливим, позаяк саме тут формується кон'юнктура
ринку праці, система зайнятості населення та безробіт-
тя, структура зайнятості населення за видами і форма-
ми, ціна робочої сили та рівень доходів. Удосконален-
ня процесу регулювання зайнятості населення з метою
реалізації регіональних цілей соціально-економічного
розвитку має актуальне значення в умовах ринкової
економіки та обумовлюється необхідністю розв'язан-
ня конкретних завдань становлення регіональних ринків
праці.
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THE TRANSFORMATION PROCESSEN MANAGEMENT OF THE POPULATION EMPLOYMENT
REGULATION

У статті розглянуто процес регіонального регулювання зайнятості населення під впливом дії
різних факторів впливу та запропоновано систему соціально-економічних факторів впливу на
регулювання зайнятості населення на рівні регіону. Встановлено, що результати впливу факторів
на сферу регулювання зайнятості населення вирізняються наслідком впливу, інтенсивністю впли-
ву та можливістю регулювання, а також те, що результати аналізу факторів впливу регіонального
рівня дозволяють мати загальну інформацію щодо стратегії регулювання зайнятості населення.

This article deals with the process of the region regulation of the different impact factors. The article
provides the system of social and economic impact factors for the population employment regulation
at the region level. It was determined that the results of the impact factors influence the sphere of the
regulation of the population employment differ as for influence consequence, influence intensively
and regulation possibility; as well as that the results of the analysis of the region level impact factors
allow to have general information about the population employment regulation strategy.

Ключові слова: фактори впливу регіонального рівня на процес регулювання зайнятості населення, стра-
тегії процесу регулювання зайнятості населення, забезпечення продуктивної зайнятості населення ре-
гіону.

Key words: region level impact factors as for the population employment regulation process, the strategies of
the population employment process, the providing of the population productive employment of the region.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження питань зайнятості населення зали-
шається важливою науково-методичною проблемою,
вагомий внесок у розв'язанні якої належить таким
зарубіжним науковцям, як Дж. Акерлоф, М. Вайцман,
Е. Даунс, Дж. Кейнс, Я. Корнаї, У. Нісканен, В. Ойкен,
Л. Уоткер, С. Уоткер, Ф. Хайек, М. Фрідмен. Свій вне-
сок у дослідження цього питання зробили такі відомі
вітчизняні вчені, як Антонюк В.В., Богиня Д.П., Бан-
дур С.І., Бондар І.К., Васильченко В.С., Герасимчук В.І.,
Гнибіденко І.Ф., Гриненко А.М, Грішнова О.А., Доліш-
ній М.І., Доронгунцов С.І., Заглинський А.О., Злупко
С.М., Колот А.М., Кравченко І.С., Краснов Ю.М., Ліба-
нова Е.М., Лісогор Л.С., Маршавін Ю.М., Мельник С.В.,
Онищенко В.Ф., Онікієнко В.В., Петрова І.Л., Петюх
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В.М., Савченко В.А., Соколенко Н.А., Трубич С.Ю., а
також молоді науковці — Ачкасов А.Н., Гармідер Л.Д.,
Згат-Лозинська Л.О., Зоіде В.Г., Мелехов А.А., Морті-
ков В.В., Слівінська Н.М., Хромов М.І.

Разом з тим у наукових працях цих авторів, по-пер-
ше, не повною мірою враховано специфіку змін на ре-
гіональних ринках праці; по-друге, не завжди ефек-
тивність рішень грунтується на комплексному врахуванні
особливостей регіонального ринку праці; по-третє, не-
достатньо уваги приділено проблемі обгрунтованості
прогнозних даних та оцінювання ефективності заходів
у сфері регулювання зайнятості населення на рівні ре-
гіону. Зокрема більш глибокого дослідження потребу-
ють проблеми розвитку ринку праці на рівні регіону в
цілому та в розрізі окремих категорій населення; виз-
начення параметрів структурних зрушень в економіці ре-
гіонів і, відповідно, у сфері зайнятості; визначення ефек-
тивності процесу регулювання зайнятості населення;
удосконалення регіональної політики зайнятості насе-
лення. Недостатня кількість теоретичних розробок, ме-
тодичних і науково-практичних рекомендацій, безумов-
но, негативно впливає на соціально-економічну політи-
ку, призводить до нестабільності в державі, ускладнює
рух України до європейських структур. Тож усе це і обу-
мовило вибір теми дослідження.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Поглиблення теоретико-методичного обгрунтуван-

ня процесу регулювання зайнятості населення на при-
кладі регіону та розробка практичних рекомендацій,
спрямованих на вдосконалення цих процесів. Об'єктом
дослідження є соціально-економічні процеси забезпе-
чення продуктивної зайнятості населення в регіоні в
умовах ринкової економіки. Предметом дослідження є
теоретичні, методичні та практичні аспекти процесу ре-
гулювання зайнятості населення в регіоні. Теоретични-
ми засадами дослідження є положення економічної
теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених,
що стосуються питань регулювання зайнятості населен-
ня. У роботі використано такі методи дослідження: си-
стемний підхід (для обгрунтування методики оцінюван-
ня впливу регіональних соціально-економічних факторів
на процес регулювання зайнятості); історико-логічний
підхід (для виявлення особливостей розвитку дослід-
жень з проблем регулювання зайнятості населення, роз-
робки класифікації факторів соціально-економічного
впливу); метод оптимізації і прийняття рішень (для уз-
годження результатів).

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Наявні суттєві регіональні відмінності виносять на
порядок денний необхідність широкого використання
регулюючих регіональних механізмів сприяння зайня-
тості населення на ринку праці. Регіональні кризи є ре-
зультатом структурних криз і формою їх виявлення у
територіальному розрізі.

Проблеми у економічному розвитку регіонів виник-
ли у результаті зниження темпів економічного зростан-
ня і структурних зрушень [1, с. 65]. Протягом багатьох
років капітал, що прагне до прибутку, створював певну
територіально-галузеву структуру відтворення [4, с. 94].

На думку Мелехова А.А., в окремих регіонах України
склалася характерна для них галузева композиція місце-
вої промисловості, часто з помітним переважанням тих
чи інших видів виробничої діяльності [5, с. 8]. Загост-
рення структурних невідповідностей посилює не-
рівномірність у розташуванні продуктивних сил, усклад-
нює розв'язання економічних проблем [3, с. 489]. Отже,
регулювання саме регіональних ринків праці є особли-
во важливим, позаяк саме тут формується кон'юнктура
ринку праці, система зайнятості населення та безробіт-
тя, структура зайнятості населення за видами і форма-
ми, ціна робочої сили та рівень доходів. Більшість нау-
ковців, які досліджували проблеми регіонального ре-
гулювання ринку праці, переконана, що ситуація у сфері
регулювання зайнятості населення на ринку праці, як і
стан ринку праці, залежать від політичних та економі-
ко-соціальних факторів розвитку, від структурних пе-
ретворень у сферах економіки регіону.

Трубич С.Ю. вважає, що для повного уявлення про
трансформаційні процеси необхідно провести фактор-
ний аналіз трансформаційних процесів у сфері регулю-
вання зайнятості на регіональному рівні [7, с. 8—10].
На думку Герасимчук В.І., глибина та інтенсивність роз-
балансованості ринку праці, яка найбільше відчуваєть-
ся на рівні регіону, обумовлюється дією багатьох об-
'єктивних та суб'єктивних чинників, різнобічний вплив
яких на розвиток регіональних ринків праці визначає ха-
рактерні особливості останніх [2, с. 366]. Отже, соціаль-
но-економічні фактори впливають на трансформацію
зайнятості населення, і саме вони визначають обсяги
інвестиційної діяльності в регіональній економіці і по-
в'язані з приватизацією великих виробничих одиниць і
пошуком ефективних власників.

На погляд Н.М. Слівінської, до основної групи фак-
торів належать: національні (макрофактори), що визна-
чають умови формування національного ринку праці,
загальні соціально-економічні умови (становлення і роз-
виток системи ринкових відносин, переорієнтація інве-
стиційної і структурної політики, приватизація, розви-
ток нових форм господарювання, структурні зрушення
в економіці); регіональні, що впливають на умови відтво-
рення робочої сили в регіоні. До них належать: демо-
графічні (природний рух населення, статевовікова
структура населення, стан здоров'я, сімейний стан); со-
ціально-економічні (рівень освіти та професійно-квалі-
фікаційної підготовки, умови праці та рівень організації
праці, потреба в робочій силі); соціально-психологічні
(мобільність робочої сили, самонастанова та режим
праці, підприємницька мотивація); техніко-економічні
(науково-технічний прогрес і ступінь розвитку форм
організації виробництва); внутрішньогалузеві (госпо-
дарська спеціалізація регіону, обсяг випущеної про-
дукції чи виконаних послуг, рівень промислового роз-
витку регіону, рівень механізації та комп'ютеризації
праці); внутрішньовиробничі (спеціалізація підприєм-
ства, кількість робочих місць, конкурентоспроможність
продукції, темпи зростання продуктивності) [5, с. 6].

В.І. Герасимчук зазначає, що дія несприятливих
соціально-економічних умов регіонального розвитку,
відрізняється глибиною, інтенсивністю, спрямованістю
і перебуває під впливом багатьох соціально-економіч-
них факторів, які взаємозв'язані та діють на різних ста-
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діях розвитку ринків праці. За цим критерієм можна ви-
ділити дві групи факторів, які належать до іншої класи-
фікації: першу групу становлять фактори, під впливом
яких склався сучасний стан регіональних ринків праці й
визначилися його особливості — розмір відкритого та
прихованого безробіття, загальні обсяги пропозиції
робочої сили, її освітнього та професійно-кваліфіка-
ційного рівня. До таких належать природно-географічні,
демографічні, соціально-економічні та організаційно-
технологічні фактори, інституційні та інфраструктурні
фактори; другу групу становлять фактори, які визнача-
ють і визначатимуть у перспективі формування попиту і
пропозиції робочої сили, тобто перспективи розвитку
регіональних ринків праці в умовах певного ринкового
середовища з урахуванням особливостей їхнього сучас-
ного стану, обумовленого дією факторів першої групи
[2, с. 367].

Слід зауважити, що особливу значимість щодо впли-
ву на процес регулювання зайнятості населення на рівні
регіону мають, на нашу думку, наступні фактори:

— природно-географічні — створюють передумо-
ви економічного й соціального розвитку регіону (ресур-
сний потенціал регіону, наявність водних, паливно-енер-
гетичних, земельних ресурсів, ступінь урбанізації регі-
ону тощо). Ці фактори визначають соціально-економі-
чний рівень регіону, напрям його господарської спеціа-
лізації, рівень трудового потенціалу, структуру зайня-
тості населення, що взагалі зумовило особливості освіт-
нього і професійно-кваліфікаційного рівня населення та
його статево-вікової структури. Останнє визначає
відмінності у чисельності, структурі, ступені розбалан-
сованості попиту і пропозиції робочої сили на ринках
праці;

— демографічні — характеризують демографічну
ситуацію регіону (особливе значення належить якості
трудового потенціалу, міграційним процесам та регіо-
нальним програмам розвитку людських ресурсів);

— соціальні — характеризують рівень соціального
розвитку регіону (особливе значення належить політиці
доходів населення, рівню розвитку соціально-трудових
відносин, соціальному забезпеченню населення тощо);

— економічні — характеризують рівень економіч-
ного розвитку регіону (особливе значення належить
типу господарського розвитку регіону (у територіаль-
но-галузевій структурі економіки регіону відокремлю-
ються такі функціональні типи господарського розвит-
ку: з багатофункціональною структурою господарства;
з переважно промисловою структурою; з переважно
сільськогосподарською структурою) та фактору інвес-
тиційного впливу (поліпшення інвестиційного клімату
потребує насамперед таких умов: стабільного розвитку
економіки; чіткої правової системи; зменшення подат-
кового тиску на виробника; подолання корумпованості;
встановлення чітких прав власності; підвищення рівня
доходів населення; відсутності перешкод для виходу на
регіональні та зовнішні ринки));

— організаційно-технологічні — характеризують
ступінь розвитку форм організації виробництва регіону
та вплив науково технічного прогресу (особливе значен-
ня має тип розвитку, який склався в регіоні й визначив
промислово-галузеву і технологічну структуру його еко-
номіки). В ринкових умовах при виході з масштабної

кризи виробництва, що охопила всі сфери виробницт-
ва, депресивні сфери економіки мають, як правило, ви-
сокий рівень зайнятості й, відповідно, виштовхують на
територіальний ринок праці значну частину раніше зай-
нятого населення, збільшуючи масштаби пропозиції
робочої сили. Прискорення темпів зростання пропозиції
робочої сили відбувається на тлі поширеної міграції та
тимчасових і сезонних форм зайнятості. Отже, тип про-
мислового розвитку в умовах різкого спаду виробницт-
ва визначає масштаби вивільнення робочої сили, а в
умовах відсутності й нерозвиненості ринкових регуля-
торів — обсяги прихованого безробіття в регіоні. Ці самі
фактори впливають на потенціал і перспективи розши-
рення зайнятості, попит на робочу силу на регіональ-
них ринках праці. За такої структури пропозиції робо-
чої сили необхідно розширювати пропозицію робочих
місць, створюючи конкурентоспроможні виробництва,
які поглинали б висококваліфіковану робочу силу. Ви-
являється і фактор розміру організаційних одиниць:
переважання у виробничій структурі регіону великих,
середніх або малих підприємств за розміром, чисельні-
стю працюючих, за обсягами основного капіталу та ви-
пуску продукції. Виробничо-технологічний рівень під-
приємств, що належать до великих організаційних оди-
ниць, характеризується, як правило, підвищеним се-
реднім віком робочого місця, зношенням основних
фондів, орієнтованими на виробництво проміжного про-
дукту, матеріало- та енергомісткими технологіями. Саме
такі підприємства першими стали "постачальниками"
робочої сили на регіональний ринок праці, визначили
масштаби пропозиції та її структуру, значний рівень при-
хованого безробіття, занижену ціну робочої сили, низь-
ку трудову мобільність. Отже, створення на основі ве-
ликих підприємств середніх і малих технологічних під-
приємств з гнучкими формами виробництва, швидкою
окупністю основних фондів і високою трудовою моб-
ільністю може підвищити попит на робочу силу, змен-
шити обсяги прихованого безробіття, поліпшити струк-
туру пропозиції робочої сили на регіональних ринках
праці;

— ринкові — залежать від інтенсивності впливу
організаційно-технологічних та соціально-економічних
факторів регіону (неринковий характер впливу на про-
цес формування регіональних економік виявляється,
передусім, у створенні неконкурентоспроможної висо-
ковитратної економіки регіону, яка до того ж не має в
багатьох випадках повного циклу виробництва кінцево-
го продукту, обумовлена його інтенсивністю на попит і
пропозицію робочої сили). Розбалансованості між по-
питом і пропозицією робочої сили на регіональних рин-
ках праці сприяє низька трудова мобільність населен-
ня, яка не відповідає потребам якості й професійно-ква-
ліфікаційного складу робочої сили, що виходить на рин-
ки праці. Дія цього фактора обмежується нерозвинені-
стю інституціональних засад та інститутів ринкового се-
редовища, зокрема інфраструктури ринку праці;

— фактори трудової і професійної мобільності на-
селення регіону — набувають значення в окремих містах
і селищах регіонів країни, які мають одне або кілька
підприємств з місцевозначимою функцією. Припинен-
ня виробництва, скорочення або ліквідація робочих
місць на таких підприємствах призводить до завмиран-
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ня життя населених пунктів, створює вкрай несприят-
ливі соціально-економічні умови для соціальної атмос-
фери та демографічного стану в таких населених пунк-
тах. Родинне безробіття стає характерною ознакою для
таких регіональних одиниць, що стає найбільш соціаль-

но небезпечним явищем, тому професійна переорієнта-
ція в таких містах суттєво обмежена або зовсім немож-
лива за збереження наявного стану, а пошук роботи
пов'язаний із міграцією в інші населені пункти та зміною
місця проживання. В умовах нерозвиненості ринкових

Таблиця 1. Фактори комплексного впливу на процес регулювання зайнятості населення

Власні дослідження.

Група Складові групи 

1 2 

Мезорівень: 

1) виробничого впливу: обсяг виготовлення продукції; кількість підприємств промисловості; кількість діючих 

с/г підприємств; кількості підприємств, що змінили форму власності; вартість основних 

фондів 

2) впливу розвитку малого 

підприємництва: 

обсяги виробництва малих підприємств; кількість малих підприємств; кількість малих 

підприємств промисловості 
3) інвестиційного впливу: інвестиції в основний капітал; іноземні інвестицій на одну особу 

4) екологічного впливу: кількість потерпілих від аварії на ЧАЕС 

5) демографічного впливу: рівень щільності зайнятих; кількість народжених та померлих; рівень дитячої 
смертності; рівень навантаження працюючих пенсіонерів; кількість прибулих та 

вибулих внутрішньо-регіональної, міжрегіональної та міжнародної міграції 
6) впливу умов праці та 
техніки безпеки: 

кількість травмованих на виробництві; рівень загиблих на виробництві; рівень 

інвалідності через неналежні умов 

7) професійно-

кваліфікаційного впливу: 

рівень підвищення кваліфікації кадрів; навчання новим професіям 

8) ринкового впливу: рівень попиту на заміщення вільних робочих місць; кількість зареєстрованих громадян 

незайнятих трудовою діяльністю; навантаження на 1 робоче місце; рівень 

працевлаштування працівників; кількість працевлаштованих на с/г підприємства 
9) соціального впливу: кількість наданих субсидій 

10) економічного впливу: розмір середньомісячної оплати праці; розмір середньомісячної оплати праці 
працівників сільськогосподарських підприємств 

Локальний рівень: 

1) виробничого впливу: випуск продукції; рівень проміжного споживання; валова додана вартість; збитки 

підприємств та організацій; вартість основних фондів; введення в дію нових основних 

фондів; витрати на одиницю реалізованої продукції; витрат на оплату праці в структурі 
витрат на одиницю реалізованої продукції 

2) впливу розвитку малого 

підприємництва: 

обсяги виробництва малих підприємств; кількість малих підприємств; кількість малих 

підприємств за формами власності; кількість малих підприємств, які змінили форму 
власності 

3) інвестиційного впливу: інвестиції в основний капітал; прямі іноземні інвестиції 
4) демографічного впливу: рівень зайнятості жінок; рівень зайнятості молоді; рівень навантаження працюючих 

пенсіонерів 

5) адміністративного 

впливу: 

використання фонду робочого часу працівниками; кількість працівників, які 
перебувають в адміністративних відпустках; кількість працівників, які перебувають в 
умовах неповного робочого дня (тижня); рівень стану умов праці, що не відповідають 

санітарно-гігієнічним нормам 

6) професійно-

кваліфікаційного впливу: 

кількість працівників, які підвищили кваліфікацію; кількість працівників з повною 

базовою освітою; кількість працівників з неповною та базовою освітою; кількість 

кадрів, які підвищили кваліфікації з освоєння нових професій 

7) ринкового впливу: рівень попиту на робочу силу; рівень вивільнення працівників; рівень 

працевлаштування незайнятих трудовою діяльністю 

8) соціального впливу: кількість укладених договорів; кількість охоплення працівників договорами; кількість 

витрачених коштів непередбачених законодавством за договорами 

9) економічного впливу: середньомісячна оплата праці. 
Рівень роботи центрів зайнятості: 

1) безробіття: кількість незайнятих, що перебували на обліку; рівень загального безробіття; рівень 

безробіття сільського населення; рівень безробіття жінок; рівень безробіття молоді; 
рівень безробіття робітників; рівень безробіття службовців; кількість знятих з обліку 

2) попит та пропозиція: попит у кадрах; кількість заявок про наявність вільних робочих місць; загальний попит 

підприємств у працівниках; загальний попит підприємств у службовцях 

3) навантаження: навантаження на 1 робоче місце; навантаження на 1 робоче місце мешканців села 
4) працевлаштування: рівень загального працевлаштування; рівень працевлаштування безробітних; рівень 

працевлаштування на дотаційні місця; кількість звільнених з дотаційних місць; рівень 

працевлаштування за рахунок виплати одноразової допомоги; кількість 

працевлаштованих на вільні та новостворені робочі місця; кількість працевлаштованих 

осіб, що закінчили професійне навчання; кількість працевлаштованих за 

направленнями та самостійно 

5) професійне навчання: рівень проходження профнавчання; кількість охоплених профпослугами; рівень 

здійснення профпідготовки та підвищення кваліфікаційного рівня 

6) громадські роботи: рівень участі у громадських роботах; рівень тривалості громадських робіт 
7) оргробота з 
роботодавцями: 

кількість зареєстрованих підприємств; кількість зареєстрованих договорів між 

працівниками та фізичними особами 

8) фінансування діяльності: рівень допомоги по безробіттю; рівень виплат по безробіттю; розмір середньомісячної 
допомоги по безробіттю; рівень використання коштів з фонду на громадські роботи; 

рівень використання коштів підприємств на громадські роботи; рівень використання 

коштів на створення дотаційних місць 
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інститутів та відсутності громадських посередницьких
організацій зі сприяння в працевлаштуванні доля таких
регіональних одиниць заслуговує на особливу увагу з
боку регіональної влади.

Отже, результати аналізу факторів впливу регіо-
нального рівня дозволяють мати загальну інформацію
щодо стратегії процесу регулювання зайнятості насе-
лення, яка зважена щодо дії зовнішніх факторів впли-
ву, а це є передумовою розвитку економіки регіону.

Викладене вище дозволяє запропонувати систему
соціально-економічних факторів впливу на регулюван-
ня зайнятості населення за видами економічної діяль-
ності та районами на рівні регіону до якою входять фак-
тори, які наведені у таблиці 1.

Крім того, результати впливу факторів на сферу
регулювання зайнятості населення також вирізняють-
ся наслідком впливу, інтенсивністю впливу та можливі-
стю регулювання. З погляду наслідків впливу вони мо-
жуть бути передбачені, тобто такі, які є можливість вра-
хувати, а також не передбаченими — не має можливості
їх врахувати або вони мають стихійну ознаку. З погляду
інтенсивності впливу можуть бути прямопропорційного
впливу, коли зростання інтенсивності впливу призводить
до зростання зайнятих, та оберненопропорційні, коли
зростання інтенсивності впливу призводить до скоро-
чення зайнятих. З погляду можливості регулювання бу-
вають нерегульованими (не керуються з обгрунтованих
причин), помірно регульованими (мають часткову керо-
ваність) та регульованими (є значущими у процесі керу-
вання).

ВИСНОВКИ ТА ПЕСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, організація процесу регулювання зайнятості
населення, що грунтується на результатах аналізу фак-
торів впливу на сферу зайнятості регіонального рівня,
сприятиме створенню механізму розширення сфери
праці; регулюванню трудових міграцій; забезпеченню
додаткових гарантій зайнятості для окремих верств на-
селення; збільшенню громадських робіт; професійній
мобільності; підготовці та перепідготовці кадрів; роз-
витку соціально-трудових відносин; забезпеченню без-
робітних та членів їх сімей. Крім того, ефективне регу-
лювання зайнятості населення є передумовою розвит-
ку економіки регіону, що зумовлене посиленням вироб-
ничої гнучкості за рахунок диверсифікації виробництва
та раціонального використання ресурсів, збільшення
кількості підприємств малого бізнесу, зростання інвес-
тиційних вкладень тощо. Ми переконані, що результати
аналізу факторів впливу регіонального рівня дозволя-
ють мати загальну інформацію щодо стратегії регулю-
вання зайнятості населення, а ефективна організація
цього процесу передбачає створення механізму регулю-
вання зайнятості, який відповідає сучасним вимогам сто-
совно забезпечення комплексного вирішення задач, що
стоять перед службою зайнятості.
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ВСТУП
В сучасних умовах функціонування страхового рин-

ку великого значення набувають питання його регулю-
вання. Адже без налагодженого механізму державно-
го регулювання не можливий подальший розвиток видів
страхових послуг, функціонування суб'єктів страхово-
го ринку та інтеграція страхового ринку у світовий еко-
номічний простір.

Питання сутності та ролі державного регулювання
страхової діяльності посідають досить вагоме місце у
наукових дослідженнях вітчизняних та зарубіжних нау-
ковців, серед яких варто відмітити В.Д. Базилевича,
Н.О. Долгошея, H.М. Внукову, Л.О. Орланюк-Маліцьку,
С.С. Осадця, Р.В Пікус та ін.

Неоднозначність визначень та підходів до розроб-
ки теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо
підвищення ефективності державного регулювання
страхової діяльності обумовлюють актуальність теми
дослідження.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є дослідження теоретичних аспектів

державного регулювання страхової діяльності та роз-
робка практичних рекомендацій щодо його удоскона-
лення в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Державне регулювання страхової діяльності являє

собою сукупність заходів, здійснених державою, щодо
регулювання та нагляду за страховим ринком. Основ-
ною метою таких заходів з боку держави є захист інте-
ресів споживачів страхових послуг та запобігання кри-
зовим явищам.

Варто зазначити, що дослідження наукової літерату-
ри засвідчують про існування різних типів (моделей) дер-
жавного регулювання страхової діяльності, які різняться
рівнем впливу держави на функціонування та розвиток
страхової діяльності. Загалом серед науковців не існує
єдиного підходу до дослідження даного питання (табл. 1).
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Державне регулювання страхової діяльності
здійснюється за допомогою сукупності методів, форм і
інструментів, які становлять механізм державного ре-
гулювання страхової діяльності.

Державне регулювання включає правові, адмініст-
ративні та економічні методи впливу, які у свою чергу
мають власну будову (рис. 1).

Важливою складовою державного регулювання
страхової діяльності є ліцензування, яке передбачає ви-
дачу, переоформлення та анулювання (відкликання)
ліцензій, видачу дублікатів ліцензій, а також ведення
ліцензійних справ.

Ліцензування страхової діяльності в Україні здійс-
нюється Національною комісією, що здійснює держав-
не регулювання у сфері ринків фінансових послуг. По-
рядок подання та розгляду документів для отримання
ліцензії представлений на рисунку 2.

У ході діяльності страхової компанії можуть виник-
нути підстави для переоформлення ліцензії, видачі дуб-
ліката ліцензії, тимчасового зупинення (обмеження) дії
та анулювання (відкликання) ліцензії. У разі анулюван-
ня (відкликання) ліцензії як заходу впливу страховик
може одержати нову ліцензію на право провадження
страхової діяльності не раніше ніж через рік з дати прий-

Джерело: побудовано автором на основі [3].
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- оподаткування; 

- фінансування; 

- стимулювання (пільги, стягнення) 

Адміністративні 

 

- ліцензування; 

- нормування; 

- доведення до відома учасників змін, 

що відбуваються в законодавстві 

Правові 

 

- кодекси 

- закони; 

- підзаконні нормативно-правові акти 

Рис. 1. Методи державного регулювання страхової діяльності

Таблиця 1. Типи (моделі) державного регулювання страхової діяльності

Джерело: складено автором на основі [1, 2].

Автор Модель Характеристика Країна 
Базилевич В.Д. Континентальна 

модель 
 затвердження органами страхового нагляду страхових 
тарифів або встановлення рамок коливання тарифів; 

 затвердження змісту типових форм договорів страхування; 

 перевірка виконання бізнес-планів;  

 нагляд за поточними операціями;  

 регулярні перевірки страхових компаній 

Німеччина, 

Франція, Італія, 

Іспанія, Японія 

Англо-

американська 
Децентралізована модель  

 

 

 кожен штат має автономну 

страхову систему та власний 

орган страхового нагляду; 

 єдиного органу страхового 
нагляду немає; 
 велика частина нормативів 
і вимог до страховиків не 

уніфікована 

США 

Централізована модель  діє єдиний орган 

страхового нагляду; 

усі страховики підкоряються 

загальним правилам і 
нормативам 

Велика Британія 

Долгошея Н.О.  Ліберальна операції по страхуванню хоча й підлягають ліцензуванню, 
проте нагляд за діяльністю страхових компаній відносно 

слабкий 

Великобританія 

Авторитарна кожний конкретний вид страхування проходить процедуру 

ліцензування і повинен відповідати певній системі вимог щодо 

правил страхування, фінансово-господарській діяльності 
страхової компанії; конкуренція між страховиками чітко 

регламентується 

Німеччина 

Змішана виважена система регламентації діяльності страхових компаній 

поєднується з досить гнучкими підходами, які дають 

можливість забезпечити достатній рівень конкуренції 

Франція 
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няття рішення Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг про
анулювання (відкликання) попередньої ліцензії.

Загалом згідно з вітчизняним законодавством мож-
на виділити наступні особливості ліцензування страхо-
вої діяльності:

— ліцензія, видана страховику, не підлягає передачі
для використання іншими юридичними або фізичними
особами для здійснення страхової діяльності;

 — ліцензії на здійснення страхової діяльності є без-
строковими;

— ліцензія на кожен вид страхування оформлюєть-
ся на окремому бланку;

— страховик, який отримав ліцензію на страхуван-
ня життя, не має права займатися іншими видами стра-
хування;

— ліцензія на конкретний вид обов'язкового стра-
хування видається, якщо страховик має досвід здійснен-
ня добровільного страхування не менше ніж два роки;

— після отримання відповідної ліцензії страховик
має право здійснювати страхову діяльність на всій те-
риторії України;

— ліцензія видається на здійснення окремого виду
страхування та дає одночасно право на проведення пе-
рестрахування за цим видом страхування [4].

Варто відзначити, що умови ліцензування страховиків
в Україні є не досить жорсткими. На вітчизняному страхо-
вому ринку діє велика кількість страхових компаній, при
цьому основний обсяг операцій виконують лідери ринку.
Зокрема основну частку валових страхових премій — 91,0%
— акумулюють 200 СК "non-Life" (56,8% всіх СК "non-Life")
та 97,9% — 20 СК "Life" (32,3% всіх СК "Life") [5].

Крім того, слід звернути увагу на те, що в Україні
не розмежований процес ліцензування страхових та пе-

рестрахових компаній, що є значною проблемою та не
відповідає європейським тенденціям. Адже до пере-
страхових компаній мають застосовувати більш
жорсткі вимоги з метою забезпечення їх платоспро-
можності та надійності.

Як зазначалося, державне регулювання страхової
діяльності реалізується через прийняття відповідних за-
конодавчих та інших підзаконних актів. Загалом зако-
нодавство у сфері страхування можна поділити на дві
групи: загальне та спеціальне, тобто законодавство про
страхову діяльність як окремий вид підприємництва.
На сьогодні законодавче регулювання страхування в Ук-
раїні базується на положеннях Закону України "Про
страхування" (визначаються основні засади страхуван-
ня), Цивільного кодексу (містить основні положення до-
говірного права у сфері страхування, у тому числі ви-
значення сторін договору страхування, їх обов'язків та
відповідальності), Господарського кодексу (визначає
основні засади страхування), Закону України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" (регулює питання нагляду за діяль-
ністю фінансових установ), а також Закону України "Про
обов'язкове страхування цивільно-правової відпові-
дальності власників наземних транспортних засобів"
(визначає основні засади проведення обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності влас-
ників наземних транспортних засобів) та ін. [6, 7, 8]. Ок-
ремі напрями страхової діяльності регулюються поста-
новами Кабміну, розпорядженнями Уповноваженого
органу та ін. Попри наявність спектру законодавчих та
інших підзаконних актів, що регулюють страхову
діяльність в Україні, низка питань залишається не вре-
гульованою.

Рис. 2. Порядок подання та розгляду документів для отримання ліцензії

Джерело: розроблено автором на основі [4].
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ВИСНОВКИ
У зв'язку зі змінами в економічних умовах життєд-

іяльності суспільства та процесами гармонізації зако-
нодавства України про страхову діяльність із євро-
пейським законодавством, виникла необхідність у вне-
сенні змін до правого регулювання страхування. Зок-
рема варто внести зміни до Закону України "Про стра-
хування", адже чинна версія Закону не розкриває пи-
тання щодо страхування життя, діяльності страхових
посередників та ін. У європейському законодавстві
існує розмежування видів страхування життя на ос-
новні та додаткові, аналогічні позиції відсутні у чинній
редакції Закону України "Про страхування". Варто заз-
начити, що на сьогодні розроблено зміст нової редакції
даного Закону, однак на даний момент вона ще не є
прийнятою.

Таким чином, для нормального функціонування стра-
хового ринку з метою задоволення потреб суб'єктів у
страхових послугах високої якості, забезпечення рівних
можливостей для доступу до ринку страхових послуг та
захисту прав його учасників, запобігання монополізації
та створення умов розвитку добросовісної конкуренції
на страховому ринку, а також сприяння інтеграції в євро-
пейський та світовий ринки страхових послуг необхідним
є удосконалення державного регулювання страхової
діяльності. Першочерговими завданнями у даному на-
прямі є прийняття нової редакції Закону України "Про
страхування" та розробка концепції розвитку страхово-
го ринку у довгостроковій перспективі.

Потребує вироблення правового поля і питання ме-
дичного страхування. Адже наразі в Україні не існує
закону, який би регулював особливості проведення
страхування з обов'язкового медичного страхування, та
визначав би механізм його здійснення.

Крім того, мають бути врегульовані такі пріоритетні
напрями у сфері страхування, як Інтернет-страхування,
пряме врегулювання збитків за договорами обов'язко-
вого страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів.

Фактично не врегульованими актами чинного зако-
нодавства залишаються питання посередницької діяль-
ності, особливо страхових агентів, у напрямі їх реєст-
рації, ліцензування (сертифікації) та обліку, а також
відповідальності перед клієнтом. Потрібно на законо-
давчому рівні закріпити питання стосовно гарантуван-
ня виконання зобов'язань страховими посередниками,
наприклад, шляхом створення фонду.

Важливу увагу слід приділити державному регу-
люванню перестраховок діяльності. Адже на відміну
від закордонної практики, у вітчизняному законо-
давстві страхова та перестрахова діяльність не роз-
межовуються. Доцільно внести відповідні зміни до
існуючого законодавства щодо питань перестраху-
вання, або ж розробити окремий закон "Про пере-
страхування".

Отже, вжиття запропонованих заходів та скоорди-
нована дія учасників страхового ринку (Уповноважено-
го органу, страховиків, об'єднань страховиків) сприя-
тимуть удосконаленню державного регулювання стра-
хової діяльності в Україні, що забезпечить розвиток
конкурентоспроможного страхового ринку й захист
інтересів страхувальників та застрахованих осіб.
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ВСТУП
Термін "інвестиції" має походження від латинсько-

го слова "invest", тобто "вкладати". У більш широкому
змісті інвестиції є вкладенням капіталу з метою наступ-
ного його примноження. При цьому обсяг при зростанні
капіталу має компенсувати інвестору відмову від вико-
ристання коштів на споживання у поточному періоді,
винагородити за ризик, відшкодувати втрати від інфляції
у майбутньому [4].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Результати аналізу наукової літератури щодо про-
блем змісту та оцінюванню інвестиційного потенціалу
на рівнях країни, регіону досліджуються в працях таких
відомих закордонних і вітчизняних учених економістів,
як Бандура А.В., Бережна І.Ю., Дриго М.Ф., Кадирова
Г.В., Мірошниченко П.І., Нечитайло У.П., Олександрен-
ко І.В., Пісьмаченко Л.М., Стеченко Д.М. та інших.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою статті є сучасного трактування

поняття "інвестиційний потенціал", "територіальний
інвестиційний потенціал" та уточнення його сутності.
Виробити загальний критерій порівняння регіональної
соціально-економічної системи.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інвестиції в об'єкти підприємницької діяльності

здійснюються в різних формах. Зважаючи на це з ме-
тою здійснення аналізу та планування інвестиційних
вкладень важливим є здійснення класифікації інвестицій
за відповідними ознаками (рис. 1).

1. Залежно від об'єктів вкладень коштів розрізня-
ють реальні і фінансові інвестиції.

2. За характером участі в інвестиційному процесі
розрізняють прямі і непрямі інвестиції.

Положення теорії ринкової економіки має за осно-
ву такий вихідний постулат: всі суб'єкти підприємниць-
кої взаємодії функціонують за умов обмеженості ре-
сурсів. З цього можна зробити наступний методологіч-
ний висновок, що кожній складовій господарської сис-
теми притаманні певні види переваг. За цих припущень
під потенціалом варто розуміти можливість і готовність
суб'єктів ринкової взаємодії спеціалізуватися на тих
видах діяльності та виробництв, за якими вони мають
абсолютні та порівняльні переваги.

Категорія "інвестиційний потенціал" відбиває сукуп-
ну можливість галузевих непостійних ресурсів, що на-
дають можливість примножувати капітал, озброєність
праці та спроможність суб'єктів господарської взає-
модії, які мають запаси цих ресурсів, досягати в часі
стійкого рівня економічної доходності. У цьому визна-
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ченні наявний непостійний запас ресурсів, що сприяє
підвищенню рівня продуктивності праці, формують ви-
робничий фактор — "капітал"; "економічний дохід" —
це вартісна характеристика потоку підприємницьких
послуг, зумовлених даними запасами протягом певно-
го періоду [3].

Інвестиційний потенціал країни можна визначити як
потенціал збалансованого розвитку, за якого всі влас-
ники капітальних ресурсів мають можливість отримува-
ти належний рівень гарантованого економічного дохо-
ду. "Гарантований дохід" являє собою чинник, що ви-

значає рівень мобільності ресурсів інвестиційного за-
безпечення та може бути використаний як системний
рейтинговий критерій. Вперше, рівень взаємозв'язку між
факторними параметрами, що відбивають майбутній
рівень потенціалу розвитку на основі показників дохо-
ду, було представлено у моделі Харрода [2].

До основних особливостей інвестиційного потен-
ціалу сільгоспземель можна віднести той факт, що він
не є часово-обмеженим, тобто є "умовно-нескінченним".
Цю особливість можна врахувати шляхом використан-
ня коефіцієнта Гордона, що відбиває постійний темп, з

 
 Рис. 1. Класифікація інвестицій за різними ознаками
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яким будуть зростати майбутні грошові надходження,
залежно від підвищення родючості грунтів.

У структурі світового земельного фонду 37,1% при-
падає на сільгоспугіддя, у середньому по 0,24 га ріллі у
розрахунку на людину.

Головною умовою формування системних індика-
торів рівня інвестиційного потенціалу земель сільсько-
господарського призначення є організація ринку землі.
Ринкова ціна земельних угідь вартісно виражає го-
товність інвестора вкласти свої капітали в аграрне ви-
робництво на невизначений термін.

Одним з найважливіших параметрів оцінки інвести-
ційного потенціалу сільськогосподарських земель є по-
рівняльні показники рівня продуктивності. Урожайність
зернових в 1,5—1,6 рази нижче, ніж у європейських
регіонах; у 5,2—5,6 рази нижче, ніж у Республіці Корея
і Японії й в 3,5—4 рази нижче, ніж у Китаї [4].

Сукупний рівень потенціал у капіталоозброєності
економіки регіону оцінюється на основі таких основних
розрахункових параметрів:

а) виробничий потенціал визначається як сума за-
лишкової вартості галузевих основних засобів та обся-
гу довгострокових фінансових вкладень господарських
суб'єктів;

б) потенціал інфраструктурного забезпечення ре-
гіональної соціально-економічної системи визначаєть-
ся шляхом сумування залишкової вартості основних за-
собів у галузях транспорту та зв'язку і показника, що
надає характеристику обсягам заощаджень на регіо-
нальному рівні, що належать громадянам, суб'єктам
підприємницької діяльності, акумульованих у регіональ-
них комерційних організаціях;

в) інноваційний потенціал оцінюється на основі по-
казника галузевих витрат на оплату праці ІТП, науковців
та робітників високої кваліфікації, витрат на підтримку
системи середньої та вищої фахової освіти на рівні ре-
гіону, галузевих і академічних науково-дослідних інсти-
тутів.

Оцінка агломераційного ефекту здійснюється на
основі порівняльних витрати на оплату праці у галузях,
продукція споживається за межами економічного рай-
ону. Ефект агломерації визначає кількість фірм (обсяги
розміщення капіталу) і рівень цін в галузях, яким влас-
тива монополістична конкуренція.

Так, при концентрації робочої сили в певних місцях
середній рівень витрат знижується, що зумовлює зрос-
тання рівня інвестиційної привабливості певної місце-
вості. Ефект агломерації є відбиттям процесу кумуля-
тивної причинності, відповідно до якого регіони, яким
властиві початкові переваги щодо концентрації та роз-
міщення продуктивних сил, у майбутньому більш спро-
можні залучати все більші обсяги капіталу і працівників
із сусідніх регіональних соціально-економічних систем,
яким властиві менш сприятливі умови.

Інституціональний потенціал регіональної соціаль-
но-економічної системи виражається в сумарних витра-
тах бюджетів на підтримку і розвиток експортно-орієн-
тованих галузей, сільське господарство, наукових уста-
нов, вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

Для оцінки ролі мобільних факторів в оцінці рівня
інвестиційного потенціалу, їх розподіляють на постійні
і розвинені. До "постійних" відносять: кліматичні умо-

ви, природні ресурси, некваліфіковану робочу силу. До
"розвинених": висококваліфіковані кадри, знання, по-
слуги щодо управління капіталом. "Постійним" власти-
ве збереження стійкої цінності тривалий час за мінімаль-
ного рівня капіталовкладень на їх підтримку і розвиток.
Їх прибутковість має за основу такий параметр, як "де-
фіцитність". Проте рівень інвестиційний потенціал, що
має за основу "дефіцитність" ресурсів є нестійким і за-
лежним від рівня динаміки цін та зміни споживчих пере-
ваг на світових ринках. "Розвинені" фактори формують-
ся на основі значних і тривалих вкладень капіталу, які
потребують постійного удосконалення.

На регіональному рівні створення та удосконален-
ня всіх мобільних факторів є неможливим. Тому для
формування ієрархії факторів доцільним є виділення
детермінант, які є основою формування територіальних
інвестиційних переваг. Зважаючи на це, маємо мож-
ливість виділити найважливішу концептуальну переду-
мову моделі регіонального інвестиційного потенціалу на
основі теорії накопичення мобільних факторів вироб-
ництва: інвестиційний потенціал формується в галузях,
виробництво яких зорієнтоване на виведення продукції
за межі регіональної соціально-економічної системи.

Зважаючи на дану передумову обсяг експорту являє
собою відносний показник, який є основою побудови
рейтингових інвестиційних моделей. Загальна сума вар-
тості експортної продукції і її частка в загальних обся-
гах експорту держави є порівняльним показником рівня
інвестиційної привабливості регіональної соціально-
економічної системи. Рівень витрат мобільних факторів
виробництва визначається їх галузевою спрямованістю.
Параметри доходності при постійній віддачі є свідчен-
ням щодо можливого обсягу їх залучення з-за меж даної
регіональної соціально-економічної системи [2].

Основними детермінантами, що чинять вплив на
рівень інвестиційного потенціалу регіональної соціаль-
но-економічної системи, — є механізми, які не лише
залучають, а і формують спеціалізовані фактори. Роз-
виненість даних механізмів і є головним критерієм, на
основі якого здійснюється оцінка показника рівня інве-
стиційної привабливості регіональної соціально-еконо-
мічної системи. Формування факторів є складним і су-
перечливим процесом. Історія розвитку світової еконо-
міки знає чимало випадків, коли дефіцитність ресурсів,
зумовило досягнення регіональною і національною си-
стемами господарської взаємодії високого рівня міжна-
родної конкурентоспроможності. В Україні основна
роль у цьому процесі належить державі. Проте в умо-
вах глобальної інтеграції приватний капітал має більше
глибокі знання і здатності в прийнятті інвестиційних
рішень на конкуруючих ринках.

Більшість дослідників дотримується думки, що
рівень інвестиційної привабливості господарської сис-
теми являє собою узагальнену характеристику сукуп-
ності соціально-економічних, організаційних, політич-
но-правових, соціальних і культурних передумов, яки-
ми визначається доцільність її інвестиційного забезпе-
чення.

Територіальний інвестиційний потенціал — су-
купність об'єктивних передумов для інвестування, що є
залежним від наявності і різноманітності сфер і об'єктів
інвестування і їх економічного стану. Рівнем інвести-
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ційного потенціалу враховуються основні макроеко-
номічні особливості: насиченість об'єкта виробничими
факторами (природні ресурси, робоча сила, основні
засоби, інфраструктурне забезпечення), рівень спожив-
чого попиту населення та інші показники. Зважаючи на
такий підхід, інвестиційний потенціал формується еле-
ментами, кожен з яких характеризує певна група показ-
ників:

1) ресурсно-сировинний: рівень середньозваженої
балансової забезпеченості запасами основних видів
природних ресурсів;

2) трудовий: трудові ресурси і рівень їх освіти;
3) виробничий: сукупна результативність господа-

рювання населення на рівні регіону;
4) інноваційний: рівень наукового розвитку і впро-

вадження досягнень НТП;
5) інституціональний: рівень розвитку основних рин-

кових інститутів;
6) фінансовий: масштаб податкової бази та рівень

прибутковості підприємств;
7) споживчий: сукупний рівень купівельної спромож-

ності населення регіональної соціально-економічної
системи.

8) інвестиційний ризик відбиває ймовірність втрати
інвестованих коштів і доходу від них. Розрізняють на-
ступні його види:

— економічний: тенденції в економічному розвитку
регіональної соціально-економічної системи;

— фінансовий: ступінь збалансованості регіональ-
ного бюджету й фінансів підприємств;

— політичний: розподіл політичних симпатій насе-
лення за результатами останніх парламентських ви-
борів, авторитетність місцевої влади;

— соціальний: імовірність виникнення соціальної
напруженості;

— екологічний: ймовірність забруднення довкілля,
включаючи радіаційне;

— кримінальний: ймовірність здійснення розвитку
злочинності у регіоні;

— законодавчий: юридичні засади інвестування тих
або інших сфер або галузей, правовий порядок викори-
стання окремих виробничих факторів.

Оцінка рівня ризикованості має за основу, у багать-
ох випадках, метод експертних оцінок, використання
якого потребує значних обсягів фінансових коштів, які
спрямовуються на запрошення групи професійних екс-
пертів, розробку системи оцінок, збирання необхідних
даних та аналізу одержаних результатів. Тому в такому
контексті здійснення економічної оцінки більш пошире-
на серед великих інвесторів. З позицій стратегічного
інвестора, цікавим є ризиковий метод аналізу і оціню-
вання інвестиційного клімату, оскільки надає йому мож-
ливість не лише провести оцінку інвестиційної приваб-
ливості території, але і порівняти рівень ризикованості
в новому об'єкті інвестування. Цей метод мало приваб-
ливий для муніципальних утворень, тому що більшість
із них має дефіцитний бюджет. Його застосування є
можливим або за умов державного забезпечення тако-
го дослідження, або за фінансової допомоги коштом
іноземних фондів, або фінансово-промислових груп.
Крім цього, слід відмітити високий рівень суб'єктивізму
експертних оцінок. В Україні методи експертних оцінок

застосовуються вже протягом багатьох років і встигли
себе досить сильно скомпрометувати, хоча начебто все
робиться "по науці". Зазвичай, регулярно порушують-
ся дві найважливіші умови наукової організації експер-
тизи. По-перше, процедура підбору експертів, за якої
варто дотримуватися загально відомих правил їх відбо-
ру: за рівнем компетентності, досвіду науково-практич-
ної роботи і об'єктивності. Проте на практиці у багать-
ох випадках саме керівники беруть на себе роль екс-
пертів, які не завжди мають відповідний рівень компе-
тентності і, як правило, є необ'єктивними "за визначен-
ням". По-друге, участь у проведенні експертиз являє
собою висококваліфіковану працю, яка має бути відпо-
відним чином винагороджена. У випадку економії мож-
на зазнати значних збитків. Але на практиці коштів на
організацію вагомих, з науковою основою експертиз за
основними проблемами стратегічного розвитку муніци-
пальних формувань чомусь не асигнують у необхідних
обсягах.

Розгляд економічного моніторингу регіональної
соціально-економічної системи виключно як рівня
сприятливості економічних умов розвитку інвестиційної
діяльності господарських суб'єктів, має за основу ре-
зультати аналізу рівня динаміки основних показників
господарювання регіональної соціально-економічної
системи, надає можливість здійснити виключно первин-
ну оцінку її поточного стану без поглибленого аналізу
причин і зваженої розробки механізмів його покращен-
ня. Хоча стислий підхід приваблює відносним рівнем
простоти розрахунків і аналізу результатів. Він є універ-
сальним, і ним можна скористатися для проведення
оцінки інвестиційного клімату в різнорівневих системах
господарювання. Даний підхід є ще і доволі дешевим,
так-як не потребує збирання додаткової статистичної
інформації. Проте оцінений за даним методом інвести-
ційний клімат є не пов'язаним з розвитком на інно-
ваційній основі та економічною стабільністю. Ним вза-
галі ігноруються об'єктивні зв'язки між фактором інве-
стицій та іншими ресурсними факторами забезпечення
розвитку господарських систем.

Завдання проведення оцінки рівня економічного
потенціалу регіональної соціально-економічної систе-
ми як об'єкта управління мають більш широкі рамки, бо
практично містять у собі і проведення оцінки її інвести-
ційного потенціалу з одночасною оцінкою рівня інвес-
тиційного ризику та ефективності управління даним по-
тенціалом. У цьому випадку інвестиційний клімат мож-
на визначити як сукупність, що зазнає впливу універ-
сальних умов для господарської діяльності та інвесту-
вання, зумовлених господарським регулюванням, тра-
диціями і практикою господарської взаємодії, що чинять
вплив на ухвалення рішень щодо змін масштабів і ха-
рактеру інвестиційних вкладень. Формування цих умов
відбувається під впливом набору чинників, якими ви-
значається рівень ризиків, що мають прояв у процесі ре-
алізації інвестиційних проектів на цій території, а також
основна можливість окупності даних проектів і отриман-
ня прибутку. Факторний метод здійснення оцінки інве-
стиційного клімату є найбільш адекватним більшості ме-
тодологічних вимог, оскільки:

— забезпечує врахування взаємодії значної кіль-
кості факторів-ресурсів;
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— враховує багаторівневість структурної побудо-
ви національної економіки;

— має за основу використання статистичної інфор-
мації, яка дозволяє нівелювати суб'єктивізм в оцінках
експертів;

— диференціює підхід щодо різних рівнів економі-
чної системи, регіонів в процесі визначення рівня інвес-
тиційної привабливості;

— надає можливість застосування значного спект-
ра методів статистичного дослідження.

Умови виробництва та життєдіяльності істотно ди-
ференційовані за регіонами, кожному з них буде при-
таманним власний набір факторів. Проте в межах дано-
го набору можна виокремити універсальний набір, за
яким можна провести економічний моніторинг. Такий
набір факторів включає:

1) географічне положення;
2) забезпеченість природними ресурсами і їхня до-

ступність;
3) стан навколишнього середовища;
4) структурна різноманітність економіки;
5) стан і розвиток інфраструктурного забезпечен-

ня ринку;
6) розвиток культури і освіти населення;
7) соціально-політична стабільність;
8) економічна стабільність;
9) взаємодія органів управління із суб'єктами гос-

подарювання;
10) інформаційне і комунікаційне поле;
11) нормативно-правове поле;
12) система пільг інвесторам.
Виділення універсального набору факторів по всім

перерахованих складових дозволяє виробити загальний
критерій порівняння регіональної соціально-економіч-
ної системи, тому що враховувати при розробці крите-
рію кожну складову вже не потрібно.

У той же час перерахований набір факторів дозво-
лить оцінювати при необхідності кожну складову регіо-
нальної соціально-економічної системи окремо. Основ-
ним прийомом, яким варто скористатися є розбивка су-
купності факторів за тривалістю їх дії на дві групи:
незмінні і змінні фактори [5].

До незмінних факторів відносяться:
— географічне розміщення регіональної соціально-

економічної системи (зручність, доступність основних
ринків, транспортних шляхів і ресурсів);

— забезпеченість природними ресурсами за доступ-
ного рівня цін.

Це ті фактори, які варто сприймати як належне —
вони можуть бути як найбільш сприятливими, так і не-
сприятливими, вони визначені апріорі.

Змінні фактори можуть зазнавати змін, але різнять-
ся за термінами їх здійснення. Зважаючи на це, їх мож-
на поділити на дві групи:

— змінні такі, як транспортне і технічне інфраструк-
турне забезпечення (наявність шляхів, портового гос-
подарства, аеропортів, газо- і нафтопроводів, ліній
електропередач, засобів зв'язку, очисних споруд та
вартість їх утримання), соціально-політична та екологі-
чна обстановка, а також рівень інтелектуального потен-
ціалу території (рівень кваліфікації робочої сили, фун-
кціонування інноваційних центрів);

— швидкозмінні — місцеве законодавство (систе-
ма нормативно-правових актів, якими врегульовуються
процеси інвестування на певній території) і місцева по-
літика органів самоврядування щодо інвесторів (наприк-
лад, формування системи розвитку та супроводу бізне-
су, формування іміджу території).

ВИСНОВОК
Як свідчать дані фахівців державної інвестиційної

корпоративного утворення швидко мінливі фактори зу-
мовлюють значне збільшення обсягу інвестицій лише
при кардинальних змінах загальноекономічної ситуації.
Рівень їх впливу в основному буде залежним від пара-
метрів зовнішнього середовища регіональної соціаль-
но-економічної системи. Визначальними при здійсненні
інвестиційного процесу є повільно мінливі фактори.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Високі потенційні можливості для досягнення кон-

курентної переваги Україні у сучасному глобалізовано-
му суспільстві створює аграрний сектор. Завдяки своїй
потужній земельно-ресурсній базі цей сектор може ста-
ти локомотивом економічного розвитку держави, дати
імпульс інвестиційному та соціальному піднесенню.
Можливості України посилюються на фоні загального
зростання чисельності жителів планети при одночасно-
му скороченні придатних для обробітку земельних
площ. Так, якщо у 1990 р. чисельність населення світу
становила 5,26 млрд осіб, то в 2009 р. — 6,6 млрд, а до
2050 р. очікується, що ця цифра сягне 9,3 млрд. Водно-
час, через погіршення навколишнього середовища,
стрімкий розвиток промисловості і ринку нерухомості
у світі втрачається 24,5—29,5 млн га сільськогоспо-
дарських угідь [1, с. 5]. Вже зараз проблема голоду тур-
бує світ — за даними ООН, від хронічного недоїдання
страждає 1,2 млрд людей [2], тобто майже п'ята части-
на населення планети. Фахівці FAO встановили, що для
забезпечення нормальної життєдіяльності впродовж
наступних тридцяти років людству необхідно буде
збільшити виробництво продовольства на 70%. Але
потенціал для цього, на їхню думку, має лише три краї-
ни, і одна з них — Україна. Проте держава не викорис-
товує своїх можливостей і поступово перетворюється
на імпортозалежну державу.

Світовий досвід засвідчив, що стійке економічне
зростання за умов глобальної конкуренції можливо за-
безпечити лише на інноваційній основі, шляхом засто-
сування ресурсоощадних засобів виробництва та про-
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гресивної технології. Проте сьогодні в сільському гос-
подарстві України зосереджено менше 2% основних
засобів, а їх частка постійно знижується. Рівень забез-
печеності галузі технікою для проведення польових
робіт становить 48—66%, 80% якої — застаріла і по-
требує негайної заміни [3]. Через технічні негаразди
близько 25% техніки не використовується [4, с. 101].
Розв'язання зазначених проблем має стати пріоритет-
ним завданням держави в аграрній сфері. Виняткове
значення для розширення аграрного виробництва на-
буває проблема інвестиційного забезпечення сільсько-
го господарства з усіх можливих джерел.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Завдяки своїй актуальності, питання залучення та
використання інвестицій в аграрній сфері перебувають
у центрі уваги багатьох українських практиків та нау-
ковців. Теоретичні та практичні його аспекти розкрито
у працях П. Гайдуцького, В. Гейця, М. Дем'яненка, В.
Завгороднього, П. Саблука, В. Юрчишина та інших.
Віддаючи належне доробкам зазначених учених, заз-
начимо, що питання стабілізації ситуації в інвестицій-
ному процесі аграрного сектору економіки, особливо
залучення інвесторів в інвестиційну діяльність та ефек-
тивного використання залучених коштів, досліджені
недостатньо. На сьогодні немає єдиної позиції щодо
практичної й теоретичної обгрунтованості проблеми та
ролі у цьому процесі держави. Зазначене формує ак-
туальність теми дослідження, визначає його зміст та
мету.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є вивчення й аналіз сучасних проблем

інвестиційної діяльності в аграрному секторі економі-
ки, визначення можливих джерел розширення інвести-
ційної активності у перспективі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вихід сільського господарства з кризи залежить від

реалізації комплексу заходів інноваційно-інвестиційного
характеру, що забезпечать його динамічний розвиток і
вихід на передовий рівень технологій та якості продукції.
Проте сільське господарство України, незважаючи на
свою пріоритетність та могутній потенціал, не надто при-
ваблює інвестора — частка інвестицій в основний капітал
галузі не перевищує 7,5% загального обсягу інвестуван-
ня вітчизняної економіки і становить 20,1 млрд грн. [5].
Цих коштів не вистачає не те щоб на модернізацію техні-
ко-технологічної бази виробництва, але й навіть на
кількісно-якісне оновлення машинно-тракторного парку
агропідприємств. Учені підрахували, що для повноцінно-
го відтворення матеріально-технічної бази аграрного сек-
тора необхідно залучити 300 млрд грн. [6, с. 79]. При цьо-
му вважаємо, що основну увагу необхідно зосередити на
сфері тваринництва, яка в Україні занепадає, що змушує
її вдаватися до зовнішніх закупівель. У той же час статис-
тичні дані свідчать, що головна увага інвесторів зосеред-
жена на рослинництві, питома вага якого в загальному
обсязі інвестиційних надходжень аграрної сфери сягає
72% [7, с. 19]. Неефективною є й відтворювальна струк-
тура інвестицій, яка на 80% складається з інвестицій на
технічне переоснащення і реконструкцію діючих
підприємств, будівель та споруд, тоді як на нове будівниц-
тво і розширення підприємств коштів майже не витрачаєть-
ся. Незначною є сума вкладень на придбання довгостро-
кових біологічних активів — продуктивної худоби та ба-
гаторічних насаджень, від стану і наявності яких і залежить
розвиток галузі, і на питому вагу яких припадає лише 5%
інвестованих коштів. До негативних моментів можна відне-
сти асиметричний розподіл інвестиційних ресурсів, а та-
кож їх переорієнтацією з довгострокових інвестиційних
проектів на задоволення короткострокових потреб у пред-
метах праці (добривах, паливно-мастильних матеріалах
тощо) в межах одного виробничого циклу [8, с. 296].

Головним джерелом фінансування інвестицій в основ-
ний капітал аграрного сектора виступають власні кошти
підприємств, що на 60% формуються з нерозподіленого
прибутку [9, с. 76]. В той же час світовий досвід доводить
про пріоритетність державної участі у зазначеній сфері.
Так, у Китаї частка інвестицій і довгострокових кредитів
державних банків, що направляються в сільське господар-
ство, сягає 3,2 % сумарних бюджетних капіталовкладень
в економіку країни [10]. У країнах ЄС на розвиток сільсько-
го господарство виділяється близько 37% бюджету.
Більша частина зазначених коштів спрямовується на інтен-
сифікацію виробництва, розвиток органічного землероб-
ства та застосування енергозберігаючих технологій й орі-
єнтована на довгострокову підтримку галузі [11, с. 317].
Водночас в Україні питома вага державного і місцевого
бюджетів у формуванні інвестиційних ресурсів не досягає
навіть 9%. А це означає актуалізацію питання про не-
обхідність оптимізації відносин "держава-реальний сек-
тор" як на теоретичному, так і на практичному рівні.

Попри важливість власних джерел у здійсненні інве-
стицій в основний капітал галузі, зазначимо, що мож-
ливості цього джерела обмежені. Прибутки, що їх от-
римують суб'єкти аграрного бізнесу, є недостатніми не
те що для модернізації виробництва, але й для нормаль-
ної життєдіяльності, а амортизаційні відрахування не пе-
ревищують 8% від суми зносу основних засобів [12].
Відсутність в державі дієвого контролю за цільовим ви-
користанням коштів амортизаційних фондів приводить
до їх "проїдання" та провокує подальший занепад ма-
теріально-технічної бази аграрної сфери.

Потужний інвестиційний ресурс в аграрну сферу еко-
номіки багатьох розвинених країн формують банківські
кредити, на питому вагу яких припадає 70% обігових
коштів підприємств. Але в Україні сільське господарство
не вельми приваблює банкірів — питома вага галузі у
структурі наданих кредитів становить лише 6,1% [13], а
частка кредитних коштів в загальному обсязі інвестицій-
них потоків в неї коливається у межах 18—20% [14]. По-
над 72% позик надається аграріям на термін від 1 до 3
років, що не дозволяє ефективно спрямувати їх на інвес-
тиційні цілі. Експерти Міжнародної фінансової корпорації
підрахували, що 77% товаровиробників частину залуче-
них коштів спрямовує на купівлю паливно-мастильних ма-
теріалів, 48% — на придбання засобів захисту рослин,
36% — на придбання посівного матеріалу, і лише 13% —
на технологічне оновлення і 6% — на розширення вироб-
ництва. Із загального обсягу кредитних ресурсів аграріям
на інвестиційні цілі витрачається лише 2—5% [15]. Крім
того, банківський кредит є надто дорогим для аграріїв —
процентні ставки, під які залучаються кредити в середнь-
ому по Україні сягають 22% річних [16], тоді як, приміром
у Європі, цей показник коливався у межах 4—5% [17, с.
103]. Та, незважаючи на непривабливі умови отримання
позик, зазначимо, що більшість банків неохоче кредиту-
ють суб'єктів аграрного ринку і висувають до них підви-
щені вимоги, виконати які ті неспроможні.

За відсутності в країні внутрішніх резервів для фінан-
сування інвестиційної діяльності все більша увага відво-
диться питанню розміщення та освоєння іноземних інве-
стицій. Сільське господарство України наділене могутнім
внутрішнім потенціалом і має високу інвестиційну приваб-
ливість для іноземних інвесторів. Проте специфіка галузі
(високий рівень ризику та значний термін окупності кап-
італу) наряду з макроекономічними та галузевими про-
блемами (відсутність прозорого ринку землі, нерозви-
неність логістичної та виробничої інфраструктури, низь-
кий рівень професійної кваліфікації підприємців, брак
привабливих інвестиційних проектів) стримує приплив
капіталу із-за кордону. Станом на 31 грудня 2012 р. у
розвиток підприємств сільського господарства, мислив-
ства та лісового господарства було вкладено 800,7 млн
дол. США прямих іноземних інвестицій [18], що стано-
вить лише 1,47% загального обсягу прямих іноземних
інвестицій в українську економіку. Ця сума поки що не є
достатнього для інноваційного оновлення галузі, однак
думки більшості експертів сходяться на тому, що мож-
ливості залучення іноземних інвестицій сільським госпо-
дарством України на сьогодні зростають.

Для того, що забезпечити позитивні сподівання
щодо іноземних інвестицій, українському Уряду необ-
хідно звернути увагу на низку проблемних аспектів, що
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є визначальними у формуванні інвестиційного клімату.
У 2013 р. Фондом "Ефективне управління" за підтрим-
ки Всесвітнього економічного форуму було проведено
опитування підприємців і виявлено, що найсерйозніши-
ми проблемами, що стримують розвиток агробізнесу в
Україні є нестабільна політична ситуація, обтяжлива
дозвільна система, корупція тощо (рис. 1).

Вважаємо, що на усуненні усіх цих проблем мають
бути спрямовані зусилля держави. Тим більше, що те-
пер, як ніколи раніше, новосформований уряд відчуває
у цьому велику зацікавленість. Позитивний вплив на їх
розв'язання має справити стійкий запит до змін, що ви-
являється і з боку суспільства.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Рівень економічного розвитку України, відродження
її економічної могутності у глобальному суспільстві знач-
ною мірою визначається прогресивним розвитком аграр-
ного сектора, наділеного могутнім ресурсним потенціалом.
Однак сучасний стан аграрної сфери української економ-
іки не дозволяє не лише забезпечити державі вагомі кон-
курентні переваги на світових ринках, але й розв'язати
основні проблеми функціонування внутрішнього продо-
вольчого ринку. За відсутності прогресивної техніко-тех-
нологічної бази та достатнього обсягу інвестиційних над-
ходжень на її оновлення говорити про стійке зростання
галузі немає сенсу. Вагомими причинами порівняно неве-
ликих обсягів інвестицій, у тому числі й іноземних, в
підприємства аграрної сфери є їх неоптимальна структу-
ра, відсутність сприятливого середовища та обгрунтова-
ної концепції економічного розвитку галузі. Розв'язання
зазначених проблем повинна взяти на себе держава. Дер-
жавна політика в аграрній сфері повинна опиратися на нові
підходи у прийнятті рішень щодо оптимальних умов для
суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і вироб-
ничого потенціалу. Досягти забезпечення цієї мети дер-
жава може як економічними методами (передбачають за-
стосування системи стимулів), так і адміністративними
(грунтуються на авторитеті влади, дисципліні, відповідаль-

ності), які б реалізувалися нею у складі загальної економ-
ічної реформи. Викладений у статті матеріал може стати
основою для подальшої розробки Концепції економічно-
го розвитку аграрного сектора на перспективу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвитку інноваційних методів управління та впро-

вадженню інновацій в агробізнесі перешкоджає існуван-
ня цілого ряду протиріч. Перш за все, якість та структу-
ра вітчизняних наукових досліджень не в повній мірі
відповідають потребам агробізнесу. З іншого боку, ок-
ремі наукові результати світового рівня, які пропонують-
ся українському агробізнесу не знаходять застосуван-
ня в сільському господарстві та економіці через незба-
лансованість національної інноваційної системи, а та-
кож внаслідок загальної низької сприйнятливості до
інновацій аграрного сектора. Крім того, поки що не ви-
значено ряд принципових питань щодо інноваційного
розвитку агробізнесу, зокрема, механізми стимулюван-
ня та державної підтримки інноваційної діяльності, роз-
ширення комерційних можливостей фінансування інно-
ваційних розробок і венчурного підприємництва, по-
глиблення інформаційних та економічних взаємо-
зв'язків між наукою й виробництвом у процесі викорис-
тання інтелектуальної власності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

У системі національного господарства освоєння
основних теоретичних і методологічних аспектів інно-
вації та інноваційного розвитку розглядали ряд зару-
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У статті розглянуто основні чинники та параметри, що впливають на інноваційний розвиток
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біжних вчених таких, як Л. Абалкин, М. Кандратьев,
Б. Санто, Б. Твісс, Р. Фатхудінов, Й. Шумпетер, М. Ху-
чек та інші. Водночас питанням інноваційного розвитку
в Україні, у т. ч. у сфері агробізнесу присвячені пра-
ці вітчизняних учених, серед яких В.Я. Амбросов,
А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, С.М. Ілляшенко, А.К. Кі-
нах, І.В. Курцев, Л.І. Рейкова, П.Т. Саблук, В.П. Семи-
ноженко, Дж. Стігліц, О.П. Шнипко та ін. Проте на сьо-
годнішній день відкритим залишається система фак-
торів, що впливають на забезпечення інноваційного
розвитку вітчизняного агробізнесу, що і обумовило ак-
туальність даної статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інноваційна діяльність, що здійснюється на основі

прогресивних науково-технічних досягнень є голов-
ним інструментом подолання кризових явищ, стабіл-
ізації і зростання економіки та підвищення конкурен-
тоспроможності аграрних підприємств. Основу для
інноваційного розвитку створюють економічні суб-
'єкти, що здійснюють інноваційну діяльність з метою
отримання вигод. Проте її результативність залежить
від стану зовнішнього і внутрішнього економічного
середовища, наявності необхідних умов для впровад-
ження й раціонального використання інноваційної
продукції.
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В економічній літературі існують
різні підходи до визначення інновацій-
ної діяльності. Так, керівництво Осло
вважає, що інноваційна діяльність — це
всі наукові, технологічні, організаційні,
фінансові та комерційні дії, що реаль-
но приводять до здійсненні інновацій
або задумані з цією метою [3, с. 20].
Враховуючи специфіку господарюван-
ня суб'єктів агробізнесу, доцільно заз-
начити, що інноваційну діяльність слід
розглядати як систематичну або періо-
дичну діяльність підприємств, яка пов'я-
зана із впровадженням результатів на-
уково-технічних розробок в процес ви-
робництва, зберігання, реалізації чи
переробки аграрної продукції та про-
дуктів її переробки з метою підвищен-
ня ефективності господарювання.

Варто виділити такі основні особли-
вості розвитку інноваційного процесу в агробізнесі: асор-
тимент сільськогосподарської продукції, у т.ч. продуктів
її переробки, є різноманітним і виробляється у великій
кількості; суттєва відмінність між технологіями виробниц-
тва певних видів продукції; значний розрив у часі між роз-
робкою інновацій та їх масовим освоєнням; провідна роль
науково-дослідних установ в інноваційній діяльності
підприємств агробізнесу; залежність ефективності інно-
ваційного процесу від клімату, природної зони та сезон-
ності сільськогосподарського виробництва; дефіцит бюд-
жетного фінансування й інших альтернативних джерел
фінансового забезпечення тощо [7, с. 140].

Як свідчать дослідження, на інноваційний розвиток під-
приємств сфери агробізнесу впливають технологічні, нау-
ково-технічні, організаційно-уп-
равлінські, інформаційно-комуніка-
тивні, політико-правові та економі-
ко-географічні чинники. Цей вплив
може мати як позитивні, так і нега-
тивні наслідки. Технологічний чин-
ник характеризує розвиток іннова-
ційної діяльності в залежності від
різноманітності видів сільськогос-
подарської продукції та відміннос-
тей в технологіях виробництва на
підприємствах. Науко-технічні чин-
ники пов'язані з відокремленістю чи
навпаки тісною співпрацею сіль-
ськогосподарських підприємств з
науковими установами, де створю-
ються новації. Такі інформаційно-
комунікативні чинники, як наявність
розвиненої транспортної, соціаль-
ної, інноваційної та виробничої
інфраструктур мають значний
вплив на інноваційну активність гос-
подарюючого суб'єкта. До політи-
ко-правових чинників належать
організаційно-правова форма гос-
подарювання, що характеризуєть-
ся відповідними економічними ос-
новами виробництва і джерелами

фінансування, а також різними масштабами функціонуван-
ня суб'єктів агробізнесу. Економіко-географічні чинники
впливають на значну диференціацією за регіонами та тех-
нологічну залежністю рівня розвитку інноваційної діяльності
від природних умов (рис. 1).

Одними з основних суб'єктів сфери агробізнесу є,
без сумніву, аграрні підприємства. Тому вважаємо за до-
цільне окремо виділити параметри розвитку інновацій-
ної діяльності саме аграрних підприємств (рис. 2). До
параметрів 1-го порядку слід віднести ті, які характери-
зують інноваційну діяльність до чи під час її здійснення.
Крім того, параметри 1-го порядку характеризують інно-
ваційний потенціал підприємства (показники викорис-
тання інвестиційних ресурсів, кадрового, інтелектуаль-
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Науково-технічні – рівень налагодження зв’язків підприємства з 
науковими установами, де створюються новації, участь у процесах 

трансформації результатів НДДКР в інновації 

Інформаційно-комунікативні – наявність (відсутність) розвиненої 
транспортної, соціальної, інноваційної та виробничої 
інфраструктур 

Політико-правові – організаційно-правова форма господарювання, 

з різними економічними основами виробництва і джерелами 

фінансування та різними масштабами функціонування 

Технологічні – вид сільськогосподарської продукції, що 

виробляється, та відмінності в технологіях її виробництва 
(різноманітність асортименту та складність процесу) 

Економіко-географічні – економіко-географічне положення 

території; прикордонне розташування, наявність запасів 

унікальних природних ресурсів 

Рис. 1. Чинники, що впливають на інноваційний розвиток

підприємств сфери агробізнесу

1-го порядку  

(характеризують рівень розвитку 

інноваційної діяльності до та під час її 
здійснення) 

Оціночні параметри  

2-го порядку  

(характеризують рівень розвитку 

інноваційної діяльності після її 
здійснення) 

темп приросту ефективності 
виробництва від використання 

інновацій 

кількість впроваджених інновацій 

приріст прибутку в результаті 
реалізації інноваційних проектів 

приріст прибутку в результаті 
реалізації інноваційних проектів 

кількість впроваджених інноваційних 

технологій 

кількість ліцензій, використаних на 

підприємстві 

показники використання інвестиційних 

ресурсів 

обсяг коштів, які спрямовуються на 

інноваційну діяльність 

кількість договорів про співпрацю з 
науковими установами  

кількість інноваційних проектів, 

учасником яких є підприємство 

рівень автоматизації виробництва 

показники кадрового потенціалу 

показники ефективності використання 

технологій 

показники продуктивності праці 

Рис. 2. Параметри оцінки розвитку інноваційної діяльності
аграрних підприємств
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ного, матеріально-технічного, інформаційного потен-
ціалу та ресурсу інновацій), а також рівень технологіч-
ного оновлення під час здійснення інноваційної діяль-
ності підприємства (показники ефективності викорис-
тання основних засобів і технологій, продуктивності
праці та продуктивності інформації).

Параметри 2-го порядку визначаються наслідками
здійснення інноваційної діяльності для економіки сільсько-
господарського підприємства, його фінансово-економіч-
них показників діяльності. До таких можна віднести:

— показники виробничої ефективності інноваційної
діяльності: темп приросту ефективності виробництва
конкретних видів продукції (робіт) від використання
інновацій, відносна економія собівартості продукції в
результаті застосування інновацій;

— показники фінансової ефективності інноваційної
діяльності: приріст прибутку в результаті реалізації інно-
ваційних проектів, приріст доходу за рахунок реалізації
інноваційних заходів, приріст доданої вартості;

— показники інвестиційної ефек-
тивності інноваційної діяльності:
кількість впроваджених інновацій, зро-
стання питомої ваги прогресивних тех-
нологічних процесів та нових інформа-
ційних технологій, підвищення коефі-
цієнта автоматизації та організаційно-
го рівня виробництва і праці, кількість
патентів, ліцензій або авторських сві-
доцтв, використаних на підприємстві,
підвищення конкурентоспроможності
аграрних підприємства, його продукції
(послуг) на ринку.

Інноваційний розвиток агробізне-
су неможливий без реалізації іннова-
ційного провайдингу, який передба-
чає активне формування ринку інно-
вацій та отримання прибутку при реа-
лізації останніх як товару [5, c. 122].
Застосування провайдингу сприяє
створенню інноваційного продукту,
дозволяє об'єднати окремі складові
науково-технічної та інноваційної
діяльності і має за кінцеву мету покра-
щення результатів наукових дослід-
жень і забезпечення ринку конкурен-

тоспроможною наукомісткою продукцією (рис. 3).
Здійснення інноваційної діяльності на засадах провай-
дингу в аграрних підприємствах дозволить навіть за
умов обмежених ресурсів та високого рівня ризику до-
сягти зростання ефективності їх господарювання.

Суб'єктів агробізнесу необхідно підготовлювати та
підштовхувати до прийняття рішення про впроваджен-
ня інноваційних розробок. Тому належне інформацій-
не забезпечення та сприяння в освоєнні наукових роз-
робок з боку провайдингових формувань є фактором
підвищення інноваційної активності будь-яких під-
приємств продуктового ланцюга. Цю функцію інно-
ваційні провайдери виконують завдяки залученню вен-
чурних інвесторів і професійних інноваційних менед-
жерів, які допомагають у ліцензуванні, патентуванні,
розробці планів комерціалізації наукових розробок.

Однією з основних проблем щодо залучення провай-
дерів у процес інноваційного забезпечення агробізнесу є
нестача фінансування. Існують два підходи до фінансуван-

 

 

Формування 

попиту на 

інноваційні 
розробки 

Інноваційний провайдинг 

Передача інноваційного продукту 

Створення НДДКР 

Виникнення потреб в оновленні виробничого процесу 

Практична діяльність у сфері 
аграрного виробництва 

Зростання доходів 

інноваційно актив-

них підприємств 

Науково-технічна діяльність 

- традиційна інноваційна взаємодія 

- альтернативна інноваційна взаємодія 

- кумулятивне підсилення мотивів до інноваційної діяльності 
аграрних підприємств  

Рис. 3. Алгоритм інноваційної діяльності аграрних

підприємств за участю провайдерів

Джерело фінансування Схема фінансування 

Розробник інновації (наукова 

установа, дослідник, 

проектно-конструкторське 

бюро) 

Виділення коштів за рахунок включення у бюджет організації статей витрат на 

впровадження новації в дослідних господарствах наукових установ 

Сільськогосподарське 

підприємство 

Кошти підприємства, фінансування у межах очікуваного збільшення прибутку від 

впровадження новації 
Провайдер  Володіючи правами інтелектуальної власності на інноваційну розробку, провайдер вкладає 

у її впровадження власні кошти на умовах відшкодування його витрат після отримання 

прибутку від реалізації інноваційної продукції 
Іноземний інвестор  Інвестор сплачує кошти за впровадження новацій, розраховуючи на частину прибутку від 

реалізації інноваційної продукції 
Державний або місцевий 

бюджет 
Кошти державного або місцевого бюджету, спеціальних позабюджетних фондів 

(венчурних, лізингових), державні гранти, фінансування впровадження новацій на умовах 

інноваційних ваучерів та чеків 

Фінансові структури Кошти інвестиційних, страхових компаній, аграрних банків, які надають підприємствам 

кредити на поворотній основі за пільговими ставками за умов їх компенсації з боку 

держави 

Таблиця 1. Схеми фінансування інноваційної діяльності аграрних підприємств



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

41

ня провайдерів інновацій. Перший — підтримка ініціативи
"знизу". Сюди відносять: власні кошти (розробників но-
вацій, кошти сільськогосподарських підприємств та про-
вайдерів). Другий — ініціювання кооперації науки і бізне-
су "зверху" — на рівні країни, регіону або галузі (бюджет-
не та позабюджетне фінансування). Другий підхід грун-
тується на створенні венчурних, лізингових фондів, аграр-
них банків, наданні державних грантів, залученні коштів
державних інноваційних програм. Крім того, використо-
вуються спеціальні фінансові механізми за участі держав-
них структур — інноваційні чеки та ваучери (табл. 1).

Основними завданнями, що сприятимуть інновацій-
ному розвитку як підприємств сфери агробізнесу, так і
інших галузей економіки мають стати є:

— структурна перебудова національної економіки;
— створення адаптивної інфраструктури інновацій-

ної діяльності;
— цілеспрямована підготовка кадрів високої квалі-

фікації для високотехнологічних галузей, а також ме-
неджерів інноваційної діяльності;

— створення ринку інноваційної продукції, на яко-
му буде забезпечений належний рівень захисту інтелек-
туальної власності;

— широке застосування в усіх галузях економіки і
сферах суспільного життя інформаційно-комунікацій-
них технологій;

— удосконалення системи державної підтримки та
регулювання інноваційної діяльності;

— підвищення інноваційної культури суспільства [4,
с. 120].

Одними із найефективніших методів впровадження
інновацій у виробничу діяльність аграрних підприємств
є стимулювання та розвиток державних, регіональних
та галузевих програм розвитку. Держава має приділяти
значну увагу регулюванню та підтримці процесів фор-
мування ринку інновацій, у т.ч. шляхом удосконалення
механізму державного замовлення на об'єкти нових тех-
нологій в сфері агробізнесу. У той же час для забезпе-
чення підприємств новими технологіями потрібно поси-
лити міжнародні інтеграційні процеси в інноваційній
сфері. Крім того, ефективне господарювання агробізне-
сових структур здебільшого залежить від їхньої інфор-
мованості про інновації у сфері виробництва необхід-
них ресурсів, сільськогосподарської продукції та про-
дуктів її переробки, тому очевидною є необхідність
удосконалення процесу доведення інформації до вироб-
ників і формування дорадчих служб.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

На даному етапі інноваційне забезпечення розвитку
підприємств сфери агробізнесу є основою подолання кри-
зової ситуації, адже нові технології дозволяють нарощува-
ти обсяги виробництва та підтримувати необхідний рівень
конкурентоспроможності виробленої продукції у довгост-
роковій перспективі. Це можна досягти враховуючи особ-
ливості розвитку інноваційного процесу в агробізнесі та
чинники, що впливають на інноваційну діяльність аграрних
підприємств. Слід зазначити про необхідність здійснення
інноваційної діяльності на засадах провайдингу в аграрних
підприємствах, що дозволить навіть за умов обмежених
ресурсів та високого рівня ризику досягти зростання ефек-

тивності їх господарювання. Отже, результативна інновац-
ійна діяльність є ефективним засобом розвитку підприємств
сфери агробізнесу в кризових і посткризових умовах гос-
подарювання, створюючи реальні можливості для розши-
реного відтворення та економічного зростання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Більшість галузей вітчизняної економіки характери-

зується значним рівнем розбалансованості. Не виключен-
ням стало і сільськогосподарське виробництво, яке історич-
но зосереджене на сільських територіях. Тому на фоні заг-
розливої екологічної ситуації дослідження впливу новітніх
екологічно чистих та ресурсозберігаючих технологій, які
впроваджуються в агропромислове виробництво і вплива-
ють на розвиток соціальної та економічної складової
сільських територій, є досить актуальним та важливим зав-
данням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженнями в області встановлення ефективності
техніко-технологічного забезпечення вітчизняного
сільського господарства займались такі науковці, як Т.
Бабинець, Я. Білоусько, О. Витвицька, М. Даценко, С. Да-
ценко, В. Іванишин, С. Каленська, Ю. Лузан, Н. Новицька,
О. Олійник, О. Ситар, Н. Таран та багато інших. Проте, не-
зважаючи на значну кількість публікацій по зазначеній те-
матиці, поза увагою залишилося комплексне дослідження
впливу новітніх технологій, що застосовуються в сільсько-
господарському виробництві на соціально-економічний
стан та розвиток сільських територій, на яких це вироб-
ництво зосереджене.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є дослідження особливостей впливу

новітніх технологій сільськогосподарського виробництва на
соціально-економічний стан сільських територій шляхом їх
класифікації та типізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Серед провідних спеціалістів України в галузі економі-

ки та фінансів немає непорозумінь щодо питання доцільності
використання сучасних техніко-технологічних засобів ви-
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робництва і не лише в агросфері. Безумовно, використання
більш нових технологій дає кращий економічний ефект в по-
рівнянні з їх попередниками. У результаті які ж соціальні,
етнічно-культурні, демографічні, екологічні та інші наслідки
ми отримаємо? Для відповіді на це запитання спробуємо
спочатку класифікувати найпопулярніші види впроваджен-
ня новітніх технологій в сільськогосподарське виробництво
(рис. 1).

На сьогодні одним із основних видів діяльності на
сільських територіях залишається вирощування та перероб-
ка сільськогосподарської продукції. І такі вчені, як Л. Ан-
тонюк, О. Височан, О. Дацій, О. Кот, О. Попова, І. Павленко,
Ю. Пікуш, П. Саблук та інші неодноразово вказували на не-
обхідність впровадження нових технологій та інновацій у
вітчизняне сільське господарство.

 Природно, що одним із головних напрямів вдоскона-
лення технологій сільськогосподарського виробництва є
енергозбереження, яке до того ж актуальне і для місцевого
сільського населення, оскільки втрати електричної та теп-
лової енергії у сільській місцевості складають 15—40 % [1].
Ця проблема є не новою, вона була актуальною в перші роки
незалежності України, оскільки рівень енергетичної безпе-
ки сільських територій знижувався з кожним роком. Майже
відразу були зруйновані в багатьох селах джерела альтер-
нативної енергії (міні ГЕС та електричні дизельні генерато-
ри). Якщо раніше кожний сільський населений пункт мав
декілька джерел надходження електричного струму і у ви-
падку аварійної ситуації на одній ділянці, завжди оператив-
но можна було під'єднатися до іншої, то зараз відсутність
електроенергії в українських селах по кілька днів (особли-
во взимку або під час негоди) є майже нормою і нікого вже
не дивує.

Більше того, внаслідок значної зношеності трансфор-
маторних підстанцій та досить великої протяжності ліній
електропередач, що покривають сільські території, отримує-
мо значні розбіжності значень напруги, сили струму та час-
тоти від стандартно допустимих. А це призводить до виходу
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з ладу побутової та промислової техніки і погано впливає на
якість умов проживання сільського населення та загальну
інвестиційну привабливість підприємств, розміщених на да-
них територіях. Незважаючи на те, що у 2010 р. наявність
енергетичних потужностей у сільськогосподарських підприє-
мствах була майже у три рази (на 73 тис. кВт) нижчою, ніж
на зорі незалежності України. Починаючи з 2008 р. спосте-
рігається стійка тенденція до збільшення споживання елек-
троенергії підприємствами сільськогосподарської галузі [2,
с. 352]. У зв'язку з цим необхідне оновлення, а в деяких
сільських територіях і повна заміна матеріально-технічної
бази для централізованого електрозабезпечення як
сільського населення, так і сільськогосподарських під-
приємств, оскільки в іншому випадку може виникнути енер-
гетичний колапс.

Окремо варто зупинитись на використанні альтернатив-
них джерел енергозабезпечення сільських територій: енергії
вітру та води, сонячної та теплової енергії. Подібні техно-
логії особливо доречно використовувати у малозаселених
та віддалених сільських територіях, доступ до яких є обме-
женим (наприклад, гірська чи болотиста місцевість, остро-
ви тощо), бо обслуговування відповідних ліній електропе-
редач є економічно невиправданим. Так, наприклад, соняч-
ну енергію можна перетворювати не лише в електричну, а й
в теплову та механічну, використовувати у хімічних чи біо-
логічних процесах, які застосовуються в сільськогоспо-
дарському виробництві. Спеціальні сонячні установки мож-
на використовувати в системах централізованого опалення
сільського населення, підігріву води, опріснення морської
води, її мінералізації (особливо це стосується південних об-
ластей країни) та в процесах кондиціювання. Однією з особ-
ливостей сільських територій є те, що сушка матеріалів і

сільськогосподарських продуктів часто вико-
ристовується у багатьох сільськогосподарсь-
ких технологічних процесах, які можна було
б також проводити, використовуючи сонячну
енергію, або в нічний час з відповідним тари-
фом на електроенергію (до того ж її спожи-
вання сільським населенням, як і загалом по
країні, в цей час значно зменшується, і з'яв-
ляється її надлишок).

У зв'язку з тим, що за останні декілька
років стало технологічно можливим ефектив-
но використовувати розсіяне сонячне випро-
мінювання (пряме використовується вже
більше 50 років), виникла можливість створен-
ня установок, які функціонують 24 години на
добу (використовуючи акумульовану енергію
в нічний час) у будь-якій області України. Вра-
ховуючи досить великий строк служби уста-
новок (до 50 років), початкові витрати на їх
встановлення та обслуговування значно менші
в порівнянні з стандартним приєднанням
віддаленого сільського населеного пункту до
системи теплопостачання або електропоста-
чання. Враховуючи, що з кожним роком ціни
на покрівельні та інші будматеріали збільшу-
ються, то доцільно створити державну програ-
му пільгового кредитування закупки сонячних
установок, які до того ж виконуватимуть роль
будівельного матеріалу, що покращує загаль-
ну архітектуру будинку, забезпечуючи хороші
тепло-, водо- та звукоізоляційні характерис-
тики. Подібне впровадження буде мати не
лише позитивний економічний ефект, а й змен-
шить антропогенний вплив на екологію оточу-
ючого середовища.

Отже, на фоні прогнозів вітчизняних та за-
кордонних науковців, які стверджують, що

розвіданих світових запасів нафти вистачить у середньому
на 50 років добування, а її споживання випереджає темпи
демографічного прогресу [3, с. 152], враховуючи тенден-
цію оберненої пропорційності ціноутворення (чим менше
ресурсів, тим вони дорожчі), Україна буде з часом все
більше втрачати свій економічний суверенітет, потрапляю-
чи під залежність від поставок мінеральних енергоносіїв
більш "багатих" на ресурси країн (таких, як Росія, ОАЕ та
ін.). Вже сьогодні більшість високорозвинених держав на-
магаються диверсифікувати шляхи безперебійного поста-
чання джерел енергії, необхідних для функціонування стра-
тегічно важливих об'єктів, до яких, безумовно, відноситься
сільськогосподарська діяльність, оскільки вона забезпечує
загальну продовольчу безпеку. Тому для України, яка має
високий аграрний потенціал використання сировини біоло-
гічного походження для енергетичних цілей, є природним
шляхом покращення своєї енергетичної безпеки і можливі-
стю створення нових робочих місць для сільських мешканців
та поліпшення їх соціально-економічних умов проживання
(в енергетичній галузі оплата праці одна з найвищих в Ук-
раїні).

Враховуючи, що кожного року в Україні споживається
приблизно 200 млн т умовного палива, при видобуванні з
власних природних джерел лише 80 млн т [4], то логічним є
впровадження світових новітніх технологій виробництва біо-
палива та його ефективне застосування в сільськогоспо-
дарському виробництві. Забезпечення сільських територій
біоенергетичним пальним має базуватися на гармонійному
виробництві спеціальних енергетичних культур (таких, як
ріпак) та класичних місцевих ресурсах, до яких можна відне-
сти солому (5,6 млн т у.п./рік), стебла, качани, лушпиння та
ін. (4,7 млн т у.п./рік), а також відходи з переробки дерева

Рис. 1. Класифікація основних видів сучасних технологій,
що застосовуються у сільськогосподарському

виробництві
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(2 млн т у.п./рік) тощо. На сьогодні в сільській місцевості
опалення приватних будинків та інколи навіть приміщень
соціального призначення (шкіл, садочків, будинків культу-
ри тощо) відбувається за допомогою дров. Як відомо, цей
процес є малоефективним і дуже трудомістким, що не
сприяє комфортному проживанню сільського населення, а
у зимовий період спостерігається масове обезлюднення
сільських територій.

Одним з найкращих варіантів досягнення високої еконо-
мічної віддачі від перелічених видів біопалива з урахуванням
доступності доставки та користування є його переробка в
пелети (гранули) або традиційні брикети (вони були досить
популярними за радянського часу і вироблялись з відходів
вугільної промисловості). За сучасних умов пелети та брике-
ти можна виготовляти з будь-якого горючого матеріалу: сте-
бел рослин, полови, гілок та листя дерев, хвої тощо. Причо-
му при спалюванні 1 т пелетів (гранул) виділяється стільки ж
теплової енергії, як і при спалюванні 1,6 т деревини, 4785 м3

газу, 5000 л дизельного палива, 6850 л мазуту. Якщо враху-
вати, що в процесі виробництва гранул витрачається всього
3—5 % енергії, а сам матеріал є по суті відходами від основ-
ного сільськогосподарського виробництва та іншої діяльності
на сільських територіях, то ефективність даного палива є оче-
видною (1 куб газу коштує більше 3 тис. грн., 1 т дизпалива
— більше 10 тис. грн. і т.д.). Разом з позитивним економіч-
ним ефектом від подібних впроваджень суттєво покращуєть-
ся рівень екологічної безпеки сільських територій, оскільки
горіння гранул відбувається більш ефективно, ніж інших видів
палива (кількість попелу не перевищує 0,5—1,0 % від загаль-
ного обсягу використаного палива) та з нульовим вмістом
вуглекислого газу. Враховуючи, що ціни на біопаливо зале-
жать лише від внутрішньодержавних чинників, воно буде на-
бувати все більшу конкурентоспроможність, порівняно з інши-
ми видами традиційного палива і до того ж позитивно впли-
ватиме на соціальну складову розвитку сільських територій,
оскільки в комплекті з сучасним котлом, обладнаним кімнат-
ним термостатом, що забезпечує неперервну автоматичну ро-
боту до 80 годин з високим ККД (80—90 %), зменшаться вит-
рати часу сільських мешканців на опалення своїх приватних
будинків у десятки разів, спростивши його до мінімуму.

Альтернативою для перетворення твердого палива в го-
рючий газ (цей процес є досить енергозатратним) є вироб-
ництво біогазу, енергетична цінність якого залежить від вмісту
метану (калорійність біогазу всього на 10—15 % нижча від
природного). Виробництво біогазу можливе на основі не лише
гною, а й біомаси з полів, відходів м'ясопереробного, оліє-
жирового, цукрового виробництва, комбінатів громадського
харчування тощо. Хоч дослідження показують, що найбіль-
ше метану міститься у біогазі з гноївки свиней (70—80 %) та
великої рогатої худоби (55—75 %), що може слугувати не
абияким стимулом для відродження зазначених галузей
сільськогосподарського виробництва на так званих депресив-
них сільських територіях. Цьому буде сприяти також прийня-
тий 17.06.2011 р. Верховною Радою Закон України "Про вне-
сення змін до статті 17-1 Закону України "Про електроенер-
гетику" щодо вдосконалення системи тарифоутворення на
електроенергію, яка виробляється з біогазу або інших віднов-
люваних джерел, і відкриватиме новий соціально-економіч-
ний потенціал сільських територій, оскільки "зелений" тариф
на електричну енергію значно вищий від звичайного [5].

Отож, використання біопалива та біогазу значно змен-
шує шкідливі викиди в атмосферу, а сучасні технології їх
виробництва, які унеможливлюють біологічну зараженість
води та грунту позитивно впливатимуть на стан здоров'я
сільських мешканців.

Окремо відзначимо, що залишковим продуктом синтезу
метану з органіки є значна кількість поживних речовин та
мікроелементів (фосфор, калій та азот), які в сільському гос-
подарстві є незамінними добривами, ціни на які за останні

роки (у зв'язку "газовими війнами") значно виросли і стали
недоступними для селян. При внесенні отриманих добрив
спостерігається більший приріст урожаїв екологічно чистої
продукції порівняно із застосуванням традиційного гною та
знищуються насіння бур'янів, що сприяє більшій урожайності.
Щоправда, в сучасній системі застосування мінеральних доб-
рив рослинами не повністю засвоюються поживні речовини,
до складу яких входить нітроген (з добрив засвоюють його
менш як 25 %, решта ж вимивається у річки або підземні води,
мігруючи з поверхневим стоком, утворюючи леткі сполуки,
які надходять у приземний шар атмосферного повітря [6]).
Ще одна небезпека застосування мінеральних добрив, вироб-
лених хімічним шляхом, полягає також у тому, що разом з
основною діючою речовиною у грунт потрапляють додаткові
речовини (важкі метали, радіонукліди тощо), які з часом за-
лучаються до штучної міграції речовин, порушуючи структу-
ру агроландшафтів. Тому важливо зосередити зусилля на
створенні екологічно стійких агроландшафтів, які здатні за-
безпечувати країну екологічно чистими продуктами харчуван-
ня одночасно із сталим соціально-економічним розвитком
сільських територій.

Окремо варто розглянути використання нанотехнологій
в сільському господарстві та їх можливий вплив на розви-
ток сільських територій. Нагадаємо, що nanos у перекладі з
давньогрецької мови означає гном або карлик. Префікс
"нано" дорівнює одній мільярдній частині цілого. Відповід-
но, нанотехнології, зокрема в сільськогосподарському ви-
робництві, побудовані на використанні спеціальних наноча-
стинок (розміром 1,5—100 нм), що утворюють суспензію,
якою обробляють перед посівом насіння буряків, картоплі,
пшениці та саджанці дерев для збільшення врожаю. Окрім
покращення урожайності до 50 % у результаті застосуван-
ня такої новітньої технології підвищується адаптація рослин
до стресових умов і поліпшується якість сільськогосподарсь-
кої продукції, що особливо важливо для сільських територій,
в яких відбуваються різкі перепади температур чи посушли-
вий клімат. Для українських сіл була і є нагальною пробле-
ма зберігання врожаю, оскільки під час нанообробки
сільськогосподарської продукції вона має властивість до
продовженого терміну зберігання. Важливим є також питан-
ня захисту рослин, яке внаслідок розширення асортименту
хімічних елементів, з яких формуються наночастинки, на-
нопорошок чи відповідна суспензія, дає можливість упов-
ільнювати процеси адаптації шкідників до отрутохімікатів,
а також вибірково впливати на популяції, стійкі до традиц-
ійних схем захисту рослин. Причому нанотехнології нада-
ють можливість паралельно збагачувати рослинну сирови-
ну такими корисними компонентами, як селен, йод, кальцій,
кремній та ін. у біологічно активних наноформах (для де-
тального ознайомлення див., наприклад [7]).

Незважаючи на позитивну сторону, використання нано-
технологій у сільськогосподарському виробництві та нещо-
давне відкриття першого науково-навчального центру "На-
ноелектроніка і нанотехнології" на базі єдиного в Україні
нанотехнологічного комплексу "НАНОФАБ" (розроблено-
го та створеного російським НПК "Наука"), недостатність
знань про властивості поведінки наночастинок може при-
звести до недооцінки ризиків, які вони несуть для рослин-
ного, тваринного і, головне, — людського організму (особ-
ливо людей, які проживають в безпосередній близькості від
місця застосування). Останні дослідження в Австралії,
Європі та США фіксують швидке розповсюдження та підви-
щений ризик від вживання продуктів сільськогосподарсь-
кого виробництва, виготовлених з використанням нанотех-
нологій. Занепокоєння викликає відсутність регуляторних
механізмів перевірки вмісту наночастинок, правил техніки
безпеки у відношенні нанотехнологій для захисту населен-
ня та сільських територій. Для забезпечення інтересів
сільського та міського населення (як кінцевого споживача)
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потрібно на міждержавному рівні затвердити Концепцію
токсикологічних досліджень, розробити шкалу оцінки мож-
ливих ризиків, способи ідентифікації якісних та кількісних
характеристик наноматеріалів. Також потрібно оприлюдни-
ти допустимі норми концентрації наночастинок як в рос-
линній продукції, так і у повітрі, землі, грунтових водах, го-
тових продуктах харчування тощо, оскільки ця проблема
може бути подібною до проблем застосування генномоди-
фікованих організмів. Питання використання селекції ГМО,
трансгенів, нанотехнологій, наноїжі (молока, хліба тощо),
нової технології обробітку землі є неоднозначними і у май-
бутньому потребують окремих фундаментальних дослід-
жень (детальніше див., наприклад, [8]).

До найбільш лояльних, з точки зору екології, новітніх
технологій у сільськогосподарському виробництві можна
віднести модернізацію сільськогосподарських машинно-трак-
торних апаратів. Науковий розвиток допоміг значно покра-
щити характеристики нової сільськогосподарської техніки
(тракторів, грунтообробних знарядь, машин для сівби й удоб-
рення, комбайнів, засобів для внесення пестицидів та інших
автомобільно-транспортних засобів). Відбувся масовий пе-
рехід з гусеничного ходу на колісний, збільшилася ширина
захвату (з 4—6 до 18—30 м) та швидкість руху (з 2 до 20 км/
год) машинно-тракторних агрегатів в основному за рахунок
збільшення їх потужності і маси. Також відзначається тенден-
ція відмови від вузькопрофільної техніки шляхом заміни її на
комбіновані, багатоопераційні грунтообробні і посівні агре-
гати та збільшення глибини обробітку до 1,0 м. Корисними
стали нові способи обробітку землі, такі як: щілювання, кро-
тування, розпушування, вирівнювання, створення спеціаль-
ного мікро- та макрорельєфу, змішування окремих шарів
грунту. Ці та багато інших нововведень значно покращили еко-
номічну ефективність сільськогосподарської діяльності, про-
те, з точки зору екології, транспортної та соціальної інфрас-
труктури сільських територій все не так однозначно. Так, внас-
лідок збільшення ваги сільськогосподарської техніки (з 3 до
20 т), окрім переущільнення (особливо ранньою весною та
на болотистій місцевості), розпилення (ерозії) верхніх родю-
чих шарів землі, відбувається поступова руйнація доріг (з твер-
дим покриттям) та мостів, оскільки вони не розраховані для
експлуатації такої важкої техніки.

У результаті використання сучасних машинно-тракторних
агрегатів суттєво скоротилася кількість найманих працівників,
оскільки там, де раніше для обробітку певної земельної ділян-
ки залучалося 20—30 працівників — у сучасних умовах дос-
татньо 3—6. Все це сприяє збільшенню безробіття, погіршен-
ню доходів сільського населення та трудовій міграції.

Майже фантастично звучить такий вид новітніх техно-
логій в сільському господарстві, як використання космічної
навігації та логістики. Там, де раніше земля оброблялася за
допомогою лопати і грабель, сьогодні ефективно викорис-
товується GPS-навігація (в перекладі з англійської мови
Global Positioning System — система глобального позиціо-
нування). За допомогою цієї системи можна формувати
відповідні диспетчерські системи спостереження та управл-
іння рухом транспортних засобів, прокладати оптимальні
маршрути руху агротехніки з урахуванням дорожніх знаків,
ширини вулиць, тоннажності мостів і навіть можливих ДТП
та заторів. Враховуючи, що витрати на переміщення агро-
техніки є суттєвими, ця функція дозволяє заощаджувати
пальне (що корисно підприємствам), а головне — зменшує
викиди вихлопних газів в атмосферу.

Разом з можливістю створення системи паралельного
GPS-водіння сільськогосподарських технічних засобів
вдається досягти високої точності посівів (2—5 см/га), що
економить посівний матеріал та час. А при внесенні отруто-
хімікатів на практиці складно дотриматись всіх стандартів та
норм (необхідна безвітряна погода, нормальна температура
повітря 19—22 градусів Цельсія тощо). У весняно-літній пер-

іод такої погоди можна чекати місяцями, а обробляти по-
трібно протягом кількох днів, тому часто аграрії йдуть на по-
рушення, від яких страждає місцеве сільське населення та їх
домогосподарства (спостерігаються часті випадки заражен-
ня отрутохімікатами пасовищ, городів та ін.). Виходом із даної
ситуації є нічне внесення хімікатів, яке без навігаційних сис-
тем є малоефективним і відверто небезпечним. Для великих
агрохолдингів існує додаткова можливість повної комп'ютер-
ної оптимізації більшості агропроцесів (оператор онлайн ба-
чить переміщення всієї сільськогосподарської техніки і може
локально вносити певні корективи), що унеможливлює крад-
іжки та нецільове використання технічних засобів. Загально-
корисною є послуга геодезії, яка дає можливість визначати
точно координати точок і меж земельних ділянок, оскільки
на всій території України безкоштовно функціонує стандарт-
ний сигнал WAAS/EGNOS підвищення точності замірів.

Наостанок коротко зупинимось на прогнозуванні небез-
печних явищ природи, які погіршують сільськогосподарсь-
ку діяльність в Україні. Якщо зуміти передбачати стрибки
температури повітря нижче — 30 °С та вище +30 °С, весняні
заморозки на поверхні грунту, посухи і суховії, град і зливи
з ураганами та ін., то можна було б уникнути (або мінімізу-
вати втрати) загибелі плодових дерев та посівів озимих або
ярих культур, багаторічних трав, виснаження рослин, зми-
ву (підтоплення) посівів та ін., що зменшило б еколого-еко-
номічні збитки. Для цього потрібно побудувати точну комп-
'ютеризовану систему прогнозування природно-кліматичних
умов, яка б узагальнювала основні методи прогнозування:
синоптико-cтатистичний, гідродинамічний та космічний, по-
будовані на показах метеорологічних супутників (детальні-
ше див. відповідно [9—11]).

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи зазначене про впровадження новітніх тех-

нологій у сільськогосподарське виробництво, помічаємо, що
поруч з позитивним економічним ефектом можливі негативні
соціальні процеси (скорочення робочих місць в сільському
господарстві), які, щоправда, можна компенсувати, модифі-
кувавши виробництво у бік формування альтернативних дже-
рел працевлаштування сільського населення. Розвиток енер-
гетичної складової сільських територій, які виступатимуть ви-
робниками електроенергії, біопалива та газу, диверсифіку-
ють можливості працевлаштування сільського населення та
суттєво підвищує його доходи, що сприятиме поверненню
молоді і покращенню соціальної інфраструктури.

Проте без удосконалення соціально-економічних нор-
мативних актів, які будуть спрямовані на спільну зацікав-
леність місцевого сільського населення та підприємців у все-
бічному використанні виробничого і ресурсного потенціалу
сільських територій в чітких екологічних межах, неможли-
во створити конкурентоспроможну агроекономіку з висо-
ким рівнем екологічної безпеки, збереженням природних
особливостей відповідних областей, мінімізувати згубні
впливи погодних явищ. Потрібно провести системне пере-
форматування державної аграрної політики на масове ви-
користання новітніх технологій, з відповідним фінансуван-
ням МВФ, оскільки в результаті можна отримати ефект не
місцевого (задоволення потреб українських споживачів), а
світового значення. Створення чітко структурованих про-
грам розвитку базових галузей сільського господарства
(землеробства, тваринництва, переробки продукції, техніч-
ної політики тощо) дозволить не лише стабілізувати та сут-
тєво збільшити обсяги виробництва сільськогосподарської
продукції, а й створити умови для фінансово-економічного
зросту, перетворити вітчизняне сільське господарство у кон-
курентоспроможний сектор економіки (незалежно від фор-
ми власності і господарювання), а сільські території зроби-
ти інвестиційно привабливими та перспективними з високим
рівнем соціально-економічного розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним з недоліків моделі ринкової економіки, на

думку більшості вчених, є ігнорування негативних
наслідків для навколишнього середовища, які є мож-
ливими під час провадження господарської діяльності.
В умовах жорсткої ринкової конкуренції, в гонитві за
прибутками підприємці не помічають екологічних про-
блем, які породжують сучасні технології переробки та
використання природної сировини, що використовують
для виробничої діяльності більшість екологічно небез-
печних підприємств [4].
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Проблема екологічного навантаження на економі-
ку та її ефективного державного регулювання є особ-
ливо актуальною для країн колишнього СРСР і, зокре-
ма, для України. Це підтверджує 102 позиція України
серед 132 країн світу у 2012 році в міжнародному рей-
тингу екологічних досягнень (Environmental Performance
Index), розрахованому фахівцями Єльського універси-
тету (США) за 25-ти показниками, що характеризують
дієвість державної політики держав щодо збереження
екосистем [12]. Загалом екологічно чистою в Україні
вважається лише 6% її території.



Інвестиції: практика та досвід № 12/201448

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Перш за все, споживче ставлення до природи було
цілком характерним для радянської епохи як такої: охо-
рона навколишнього середовища та діяльність зі зни-
ження негативного екологічного впливу господарчого
комплексу на довкілля ніколи не носила системного
характеру у СРСР. Застосовувався антирентний підхід
до використання природних ресурсів (не враховувала-
ся їх вартість). Це призвело до нераціонального їх ви-
користання та надання переваги таким технологіям, що
характеризувалися високим рівнем споживання природ-
них ресурсів і, як наслідок, забруднення навколишньо-
го середовища [3]. Найбільш драматичним прикладом
недбалого державного управління екологічною складо-
вою господарчого комплексу є відома на весь світ ава-
рія на Чорнобильській АЕС.

По-друге, протягом усіх років незалежності
нашої держави, внаслідок високої економічної та
соціальної напруженості, недосконалого процесу
реформування господарчого сектору, високої зно-
шеності основних фондів значної кількості під-
приємств, ослаблення управлінських впливів з боку
держави, а також споживчого відношення до при-
родних багатств в ході "первісного накопичення ка-
піталу" знизився, і без того недостатній, рівень еко-
логічної дисципліни господарчого сектору. Затриму-
валося впровадження сучасних стандартів екологі-
чної безпеки, підвищилося число порушень діючих
у державі природоохоронних норм, що викликало не
просто загострення екологічних проблем, а й при-
звело до масштабних екологічних аварій та надзви-
чайних ситуацій, серед яких ситуація на Домбров-
ському кар'єрі в Калуші Івано-Франківської області
України, де утворився відстійник для небезпечних
токсичних речовин, фосфорна техногенна аварія у
Буському районі Львівщини на перегоні Красне-
Ожидів тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями інтенсивного впливу на навколишнє се-
редовище промислових підприємств, що призвели до
загрозливого стану довкілля, займалися такі вчені, як
М. Голубець, І Круть, М. Кисельов, В. Крисаченко, Л. Си-
доренко, Ю Одум, Д. Васюков та інші. Названі дослід-
ники, а також інші експерти наголошують, що у поточ-
ний момент вирішальний вплив на екологічну ситуацію
в Україні чинять наступні характеристики національно-
го господарства:

1) домінування видобувної, енергетичної, хімічної та
металургійної галузей господарства [1],

2) сировинна орієнтація експорту,
3) нерозвиненість ресурсозберігаючих технологій,
4) концентрація підприємств — активних користу-

вачів природних ресурсів на окремих компактних тери-
торіях, наявність виробничо-господарських кластерів —
"забрудників" довкілля. У першу чергу, такі кластери
розташовані на територіях Донецької, Дніпропетровсь-
кої та Луганської областей [2],

5) відсутність ефективних механізмів державного
моніторингу та економічної оцінки впливу підприємств-
природокористувачів на екологічну ситуацію в місяцях
їх розташування та поза їх межами.

6) відсутність державної політики з впровадження
дієвих стимулів для підприємств-природокористувачів
щодо зниження негативного впливу їх діяльності на дов-
кілля. Зокрема застосовується "залишковий" принцип
фінансування екологічних програм і наукових розробок
у цій сфері державою, і як наслідок, господарюючими
суб'єктами [3].

Очевидно, що можливості впливу держави на перші
чотири характеристики пов'язані з комплексним рефор-
муванням національної економіки та є обмеженими у
коротко- та середньостроковій перспективі. Натомість
розробка та впровадження ефективних механізмів у
сфері державного управління екологічною ситуацією
дозволяє отримати ефект вже у перспективі 2—5 років.
Мова йде про застосування комплексного підходу у
сфері державного управління національним господар-
ством, що відомий в усьому світі як система екологізації
та сталого розвитку економіки [4].

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Ураховуючи актуальність проблеми забруднення

навколишнього середовища для України та її окремих
територій,а також наявні проблеми у сфері державно-
го управління екологією, метою даної статті є дослід-
ження стану впровадження парадигми екологізації еко-
номіки в Україні. Аналіз проведений на прикладі одно-
го з регіонів, у яких чиниться найбільший антропоген-
ний вплив на довкілля — це Дніпропетровська область.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Завдання екологізації економічного розвитку нашої

держави поставлені і задекларовані вже достатньо дав-
но. Так, у 2011 р. Верховна рада України затвердила
стратегію державної екологічної політики України на
період до 2020 року, а також був прийнятий Національ-
ний план дій з охорони навколишнього природного се-
редовища України на період з 2011—2015 рр. з обся-
гом фінансування в 4,2 млрд гривень. Цілі екологічної
політики України гармонізовано з основними докумен-
тами ЄС та глобального нового "зеленого" курсу про-
голошеного ООН [6].

Метою національної екологічної політики України
є стабілізація та поліпшення стану навколишнього при-
родного середовища держави шляхом інтеграції еколо-
гічної політики до соціально-економічного розвитку
України для гарантування екологічно безпечного при-
родного середовища для життя і здоров'я населення,
впровадження екологічно збалансованої системи при-
родокористування та збереження природних екосистем
[6].

До 2020 року відповідно до прийнятої державної
стратегії екологічної політики має бути вирішене одне з
найболючіших питань про розмежування функцій з охо-
рони навколишнього природного середовища та госпо-
дарської діяльності з використання природних ресурсів.
До цього часу має стати реальним екосистемне плану-
вання та впровадження економічних механізмів стиму-
лювання екологічно орієнтованих структурних транс-
формацій.

Основним механізмом реалізації екологічної політи-
ки України, згідно прийнятої стратегії, стає впроваджен-
ня "зеленої" економіки. Перспективним напрямом роз-
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витку та практичного застосування екологічної еконо-
міки з метою вирішення проблем навколишнього сере-
довища є саме державне втручання у формі стратегій
інтернаціоналізації проблем забруднення навколиш-
нього природного середовища.

Одним з найбільш перспективних практичних ме-
тодів організації впровадження та підтримки "зеленої"
економіки можна назвати національне екологічне парт-
нерство, що має бути реалізоване, у першу чергу, на
місцевому, регіональному рівні. На міжнародному та на-
ціональному рівні цілком усвідомлюється, що пробле-
ми екологічного характеру мають своєю першоосновою
діяльність конкретних підприємств та умови проживан-
ня людей на конкретному регіональному рівні, на конк-
ретній території [5].

Формування та впровадження програм національ-
ного екологічного партнерства за напрямом держава
— підприємці-природокористувачі базується, у пер-
шу чергу, на використанні економічних інструментів
екологічної політики. Під останніми мається на увазі
система загальних та конкретних організаційно-уп-
равлінських, монетарних, фіскальних та інших заходів
і напрямів державного адміністрування в сфері оцін-
ки навколишнього природного середовища та розмі-
щення продуктивних сил. Ці заходи мають бути спря-
мовані на ефективне поєднання стимулювання та при-
мусу щодо дотримання природоохоронного законо-
давства і забезпечення екологічної безпеки нашої
держави.

До основних економічних інструментів екологічної
політики, які можуть бути успішно застосовані держа-
вою, зокрема, для великих промислових територіаль-
них комплексів, можна віднести наступні (табл.1).

Інструментарієм екологічної політики є екологічні
норми, відрахування, податки, торгівля сертифікатами
емісій, які частково використовують елементи ринку [7].
Впровадження програм екологічного партнерства зна-
ходиться на початковому етапі свого розвитку, а еко-
номічні інструменти екологізації використовуються, на
жаль, дуже обмежено.

У той же час, актуальність їх застосування в Україні
за поточної ситуації у сфері природокористування є
вкрай високою, що можна продемонструвати на при-
кладі Дніпропетровської області.

Таблиця 1. Екологізація економіки: економічні важелі та інструменти на рівні
державного управління

Джерело: [2].

Рис. 1. Кількість суб'єктів ЄДРПОУ

за організаційно-правовими формами
господарювання у Дніпропетровській області,

2001—2013 рр.

Побудовано за даними [1].
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Дніпропетровська область відноситься до регіонів
з високою концентрацією промислового виробництва:
область займає лише 5,3% території України, на якій
проживає 7,3% населення країни, при цьому на обсяги
реалізованої промислової продукції за підсумками 2012 р.
припадало 18,4% від загального національного обсягу
виробництва.

Природокористування здійснюється господарюю-
чими суб'єктами області вкрай інтенсивно:

— концентрація промислових підприємств в області
у 2 рази вища за державний рівень [9];

— майже 29,5% мінерально-сировинного потенціалу
області представлено паливно-енергетичними копалина-
ми (вугілля тощо), ще 38% — сировиною для виробниц-
тва будівельних матеріалів, решта — це руди металів, а
також прісні та мінеральні води. За виробництвом мар-
ганцевих руд і концентратів частка Дніпропетровської
області складає 100%, залізної руди — 78,7 %;

— на Дніпропетровщину припадає 65,0% виробниц-
тва труб великого і малого діаметрів від загальнонаціо-
нального виробництва; область — типовий гірничо-ме-
талургійний регіон;

— в області функціонує уранове виробництво,
включаючи видобуток уранової руди;

— більше 16% загальнодержавних шкідли-
вих викидів у навколишнє середовище припа-
дає на Дніпропетровську область. Це друге
місце в Україні після Донецької області;

— близько 70% від обласного обсягу ви-
кидів припадає на три міста: Дніпропетровськ,
Дніпродзержинськ та Кривий Ріг. Дніпродзер-
жинськ займає друге місце серед найбільш заб-
руднених промислових міст України (перше —
Маріуполь).

При цьому в області продукується лише
5,2% від національного обсягу продукції
сільського господарства.

За останні роки у Дніпропетровській об-
ласті спостерігається значне зростання
кількості зареєстрованих суб'єктів господарю-
вання — на 54,5%, особливо інтенсивно зрос-
тає приватний сектор, представлений, переваж-
но, товариствами з обмеженою відповідальні-
стю (рис. 1).

При цьому випуск товарів і послуг за період з 2005—
2012 р. збільшився майже у 3 рази (рис. 2).

 Показники рисунка 2 засвідчують значне зростан-
ня виробництва як проміжного продукту, так і валової
доданої вартості. Проведений аналіз дозволяє зробити
висновки про те, що у загальному обсязі випуску товарів
та послуг проміжне споживання у 2005 р. складало 64,8
%, а у 2012 р. зменшилося до 61,9%. Відповідно зрос-
ла частка валової доданої вартості за зазначений пері-
од — з 35,2 % до 38,1%. Проте така структура вартості
вказує на суттєве превалювання сировинних та видобув-
них галузей у структурі регіонального валового продук-
ту Дніпропетровщини.

Промислові підприємства області виступають основ-
ними забруднювачами навколишнього середовища, бо
переважна їх більшість відноситься до добувної, мета-
лургійної, металообробної та хімічної промисловості.
Зазначені підприємства забруднюють атмосферне по-
вітря, грунти, поверхневі води та біорізноманіття такими
речовинами, як метали та їх сполуки, суспендовані тверді
частинки, сполуки азоту, діоксин та інші сполуки сірки,
оксид вуглецю, неметанові леткі органічні сполуки, діок-
син вуглецю, марганець, залізо, свинець та багато ін. [9].

Про кількість викидів забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря лише стаціонарними джерела-
ми забруднення по містах та районах області зас-
відчують показники рисунка 3.

Кількість підприємств, які мали викиди, скла-
дала близько 465 одиниць, що менше 1% від
кількості господарюючих суб'єктів області. У той
же час, це найбільші підприємства регіону.

Кількість забруднюючих викидів підприємств
різних галузей в структурі одержаних забрудню-
ючих речовин в області подана на рисунку 4.

Варто зазначити, що найбільшому забруднен-
ню атмосферного повітря стаціонарними джере-
лами піддаються такі міста, як Кривий Ріг, Зеле-
нодольськ, Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ,
Тернівка та Нікополь; найбільш забрудненими з
районів є Апостолівський, Петропавлівський та
Павлоградський; найбільшими забруднювачами
атмосферного повітря в 2012 р. були "Арселор

Рис. 2. Випуск товарів та послуг підприємствами

Дніпропетровської області у 2005—2012 рр.,
(у факт. цінах, млн грн.)

Побудовано за даними [1].

Рис. 3. Викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

забруднення по області, тис. т

Джерело: [1].
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Міттал Кривий Ріг", Придніпровська та Криворіжська
теплові електростанції "Дніпроенерго", Дніпровський
меткомбінат ім. Дзержинського, "Павлоградвугілля",
Південний гірничо-збагачувальний комбінат, Ніко-
польський завод феросплавів, від яких в атмосферу
було викинуто 88,3% забруднення. Основними заб-
руднювачами водних об'єктів басейну Дніпра також є
промислові підприємства (65% усіх викидів у 2012 р.)
[9].

Щодо сільськогосподарської продукції, то за період
2005—2012 рр. зростання обсягів її виробництва є вкрай
нестабільним та незначним (всього на 6,8%) (рис. 5).

Цей факт змушує сконцентрувати увагу саме на за-
ходах промислової екологічної політики, які є актуаль-
ними для Дніпропетровщини.

Враховуючи специфіку екологічних проблем Дніп-
ропетровської області найбільш актуальними та перс-
пективними економічними важелями державної політи-
ки екологізації, на нашу думку, можуть стати наступні:

1) примусові важелі, а саме: штрафи за перевищен-
ня індивідуальних рівнів викидів для конкретних
підприємств — найбільших забрудників довкілля. Так, у
рамках Регіональної екологічної програми Дніпропет-
ровської області поставлено завдання до 2015 р. скоро-
тити на 30% обсяг шкідливих викидів в навколишнє се-
редовище. Основний акцент зроблений на 25 великих
підприємств, переважно гірничо-металургійного комп-
лексу та енергетики, сумарний викид яких у навколишнє
середовище становить 97%. Шість з цих 25-ти
підприємств знаходяться в Дніпродзержинську: "ДМК ім.
Дзержинського", "ДніпроАзот", "Баглійкокс", "Дніпрод-
зержинський коксохімічній завод", КВП ДМР "Дніпрод-
зержинськводоканал"[9]. Сюди ж, на нашу думку, варто
віднести заходи з обмеження торгівлі первинними ресур-
сами — родовищами Дніпропетровщини,

2) стимулюючі важелі, спрямовані, зокрема, на
впровадження технологій інтенсифікації виробництва:

— більш повну розробку родовищ і підвищення
коефіцієнтів видобутку палив і руд;

— комплексну переробку сировини, повне вилучен-
ня з неї всіх корисних матеріалів,

— максимальне використання вторинної сировини;
— всебічну економію первинних матеріалів та енер-

гоносіїв на основі застосування більш досконалих тех-
нологій.

Так, наприклад, прийнята Програма приведення в
безпечний стан (уранових) об'єктів Придніпровського

хімічного заводу передбачає забезпечення фізичного
захисту та охорону об'єктів, моніторинг стану всередині
і навколо них, а також часткову рекультивацію хвостос-
ховищ, у т.ч. за рахунок державних коштів[10].

3) важелі диференціації джерел екологізації госпо-
дарства Дніпропетровщини. За даним напрямом, на жаль,
майже відсутні ефективні приклади впровадження. Хоча,
на нашу думку, саме цей напрям є найбільш перспектив-
ним, особливо у сфері переробки відходів. В області на-
копичено близько 9 млрд т промислових відходів. Їх пе-
реробка становить лише 22% від обсягів загального
річного утворення. Чотири найбільші шламонакопичувачі
створили зону екологічної небезпеки для м. Кривий Ріг,
а один з них — для більшості сільської території Широк-
івського району. Вплив на довкілля проявляється у гіган-
тських відвалах кар'єрів та шламонакопичувачах Крив-
басу, міст Дніпродзержинська та Дніпропетровська. Та-
кож існує проблема утворення, утилізації та екологічно-
безпечного поховання побутових відходів (ТПВ), в на-
прямі вирішення якої зроблено перші кроки з залучен-
ням як державних коштів, так і коштів приватних інвес-
торів — зокрема, з 2010 р. в Україні вже відкрито 21
сміттєсортувальну лінію за допомогою сучасних техно-
логій поводження з побутовими відходами у 15 населе-
них пунктах, 2 таких лінії — саме у Дніпропетровську [11].

ВИСНОВКИ
Наразі в Україні розпочато та триває процес впровад-

ження програм екологізації економіки. На жаль, протікан-
ня трансформаційних процесів у цій сфері відбувається

Рис. 4. Кількість викидів підприємств-

забруднювачів різних галузей у структурі
забруднюючих речовин по області, 2012 р.

Джерело: [1].

Рис. 5. Виробництво сільськогосподарської продукції у Дніпропетровській області

у 2005—2012 рр. (у постійних цінах 2010 р., млн грн.)

Джерело: [1].
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дуже повільно, хоча в державі створено необхідні правові
засади бази для побудови "зеленої" економіки. Існує пев-
на низка проблем щодо організації та безпосереднього
виконання програм екологізація, а також застосування
конкретних економічних важелів екологічної політики як
на загальнодержавному, так і, у першу чергу, на регіональ-
ному рівні. Прикладом регіону, який у першу чергу вима-
гає впровадження заходів з екологізації економіки, може
слугувати Дніпропетровська область — типовий гірничо-
металургійний регіон, що має низку невирішених екологі-
чних проблем, які накопичувалися ще за часів СРСР. Усі
сучасні інструменти екологізації економіки можуть бути
успішно застосовані у Дніпропетровському регіоні в рам-
ках системи національного екологічного партнерства, і вже
існують перші приклади успішного використання. Утім, на
нашу думку, впровадження екологічних програм зали-
шається недостатнім, оскільки не повною мірою викорис-
товуються інструменти диференціації джерел екологізації
економіки Дніпропетровщини, не залучається малий та се-
редній бізнес до подібних програм. Можливостям засто-
сування саме таких важелів будуть присвячені наступні
дослідження авторів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З економічної теорії відомо — кожне підприємство як

елемент загальної економічної системи перебуває послідов-
но у різних стадіях циклу ділової активності. Для кожної
стадії притаманний свій набір ресурсів, що допомагає су-
б'єкту господарювання пережити поточну стадію, та свій
рівень результативності підприємницької діяльності.

УДК 65.012.8: 338.246

М. І. Іщенко,
к. е. н., член правління, Директор Гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ
ЗАЛЕЖНОСТЕЙ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДІЯЛЬНОСТІ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ
КОМБІНАТІВ З УРАХУВАННЯМ СТАДІЇ
ЦИКЛУ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ

М. Ischenko,
PhD in Economics, Board member, director of Mining Division of "METINVEST HOLDING" LLC

IMPROVEMENT OF MATHEMATICAL DEPENDENCES OF THE ACTIVITY RESULTS OF ORE
MINING PLANTS TAKING INTO ACCOUNT THE STAGE OF THE BUSINESS CYCLE

У роботі проаналізовано економіко-математичну залежність фінансово-економічних резуль-
татів діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів від ресурсного базису підприємства та
зовнішні чинників, зокрема, індексу світового виробництва залізорудної сировини. При пе-
ревірці моделі встановлено, що існуюча модель не враховує відмінності в умовах функціону-
вання підприємств у різних фазах циклу ділової активності. Розроблено окремі залежності ре-
зультатів діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів від їх ресурсного базису, що дозволя-
ють прогнозувати фінансово-економічні результати як на стадії спаду, так і в період економіч-
ного зростання.

The paper analyzes the economic-mathematical dependence of the financial-economic activity
results of ore mining plants from the resource basis of the enterprise and external factors, in
particular, the index of world production of iron ore raw materials. When testing the model found that
the current model does not take into account differences in the functioning of enterprises in different
phases of the business cycle. Developed according to activity results of ore mining plants from their
resource basis, which allow to predict the financial-economic results as at the stage of recession
and in the period of economic growth.

Ключові слова: фінансово-економічні результати, кореляційно-регресійний аналіз, циклічність.
Key words: financial and economic results of the correlation analysis, the cyclical nature.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Результуюча комплексна модель формування
фінансово-економічного результату у відповідності
до  наяв ни х,  не зал еж них  р есу рс ів  та  вп ли ву
зовнішніх факторів, запропонована в [4], має виг-
ляд:
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(1),

де РБ — ресурсний базис;
МТР — матеріально-технічні ресурси;
ТР — трудові ресурси;
РП — ресурсний потенціал;
СР — стратегічні ресурси;
ФЕР — фінансово-економічні результати;
Івир — індекс світового виробництва залізорудної

сировини.
При перевірці даної моделі на адекватність шляхом

інтерполяції результатів та їх порівняння з фактичними
даними встановлено, що показник адекватності за
Пірсоном дорівнює 0,71. Вважаємо, що рівень адекват-
ності моделі можна вважати задовільним, якщо критерій
Пірсона становить не менше 75%.

Зазначена невідповідність пояснюється тим, що пе-
ріод, що досліджувався, не був однорідним. Він харак-
теризувався значними змінами економічної ситуації у
часі з боку використовуваних ресурсів і отриманих
фінансово-економічних результатів.

Так, діяльність підприємств за цей період щонаймен-
ше двічі зазнавала суттєвих змін. Ми говоримо про кри-
зові явища 2008—2009 років та про їх наслідки для функ-
ціонування світового ринку і підприємств галузі зокрема.

У нашому випадку, 2009 та 2012 роки характеризу-
вались роботою підприємств у режимі запобігання спа-
ду, коли необхідно було виконувати певні фінансово
затратні заходи для зменшення негативних наслідків
скорочення виробництва: скорочення штату персоналу,
переведення незадіяного обладнання у режим консер-
вації, додаткове фінансування маркетингових дослід-
жень. У цей же час ефективність частини ресурсів, що
залишались не законсервованими, потребувала заходів,
щодо покращення ефективності їх використання, міне-
рально-сировинна база залишалася незмінною в очіку-
вання наступної стадії циклу.

Період 2008, 2010, 2011 років навпаки характери-
зувались поведінкою у режимі піднесення, коли додат-
кових витрат на маркетинг не потрібно, підприємство
виходить на рівномірний, плановий режим роботи, за-
діюються усі наявні ресурси, оскільки головним стає
завдання — отримати максимальний прибуток доки три-
ває позитивна стадія циклу активності.

Дослідивши особливості функціонування підпри-
ємств у названі періоди (спад та піднесення), ми може-
мо зауважити, що з точки зору поліпшення результа-
тивності моделювання доцільним є виділення як окре-
мих вибірок вихідних даних за відповідні часові пері-
оди та створення окремих економіко-математичних
моделей формування фінансово-економічних резуль-
татів по кожній стадії.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка окремих економіко-мате-

матичних залежностей результатів діяльності гірничо-
збагачувальних комбінатів від їх ресурсного базису в
залежності від фази циклу ділової активності.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розглянемо спочатку стадію спаду ділової актив-

ності. Ресурсні елементи впливають на швидкість та ве-
личину реакції з боку ресурсного базису в певних межах.

На стадії спаду актуальними для підприємства ста-
ють матеріально-технічні, фінансові та трудові ресур-
си. Оскільки від ефективності їх використання залежить
функціонування підприємства як самостійного суб'єкта
та виживання на протязі всієї фази.

Матеріально-технічні та трудові ресурси починають
використовуватись максимально ефективно, використо-
вуються всі наявні резерви. Тому вплив на структуру ре-
сурсного базису високий. Активізація роботи, мобіліза-
ція матеріальних і трудових ресурсів відбувається за ра-
хунок використання достатньо великих і адекватних фінан-
сових ресурсів, що були накопичені у фазі зростання.

З метою виявлення незалежних факторів, що впли-
вають на результативні ознаки у моделі (1) і можуть бути
включені до її базису, проведено кореляційний аналіз
взаємозалежностей всіх чинників у вихідній вибірці. Ре-
зультати аналізу показують, що існує суттєва автокоре-
ляція між показником ресурсного базису та стратегіч-
ними ресурсами. Оскільки стратегічні ресурси є неза-
лежним фактором, який впливає на можливість підприє-
мства рухатись із фази у фазу циклу ділової активності,
то ми приймаємо рішення про переформатування мо-
делі (1) у модель з двома рівняннями, одне з яких опи-
ше взаємозв'язки у структурі формування ресурсного
потенціалу, а друге — вплив зовнішніх і внутрішніх чин-
ників на фінансово-економічні результати.

Найбільш вагомими і такими, що будуть включені
до базису моделі ресурсного потенціалу, за результа-
тами кореляційного аналізу визначено: матеріально-
технічні, фінансові, трудові та стратегічні ресурси.

У період спаду фінансові ресурси діють у протилеж-
ному до всіх інших ресурсів напрямку, оскільки підприєм-
ство зменшує величину фінансових ресурсів, перетворю-
ючи їх у знаряддя підтримки життя підприємства і це до-
помагає перечекати несприятливе для бізнесу становище.

Модель формування структури ресурсного потен-
ціалу для фази спаду ділової активності підприємства
набуває вигляду:

 7695,07347,04083,06004,06988,0 СРТРФРТРМРП ⋅⋅⋅⋅=          (2).
Проведемо кореляційний аналіз впливу на рівень

фінансово-економічних результатів ресурсного потенц-
іалу та індексу середньосвітового виробництва (табл. 1).

Як видно з наведеного, фінансово-економічні ре-
зультати діяльності підприємства у фазі спаду циклу
ділової активності (ЦДА) залежать від двох названих
факторів суттєво, але ресурсний потенціал має теж ве-
ликий автокореляційний зв'язок з індексом світового
виробництва залізорудної сировини.

З метою мінімізації втрат на даній стадії циклу ділової
активності підприємство змушене "замкнутися" у власних

 РП Івир ФЕР 

РП 1   

Івир -0,615315 1  

ФЕР 0,938423 -0,731966 1 

 

Таблиця 1. Аналіз впливу зовнішніх
та внутрішніх чинників на результати

діяльності ГЗК
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проблемах і створити всі умови для тривалого очікування
наступної фази зростання. У цей час воно уважно спосте-
рігає за ситуацією на ринку, активно адаптує ресурсний
потенціал для більшого ресурсозбереження і відповідності
наступним змінам ринкового середовища. Тому з метою
поліпшення рівня моделювання і виводу з базису залеж-
них змінних ми вилучаємо останній фактор.

Регресійний аналіз показав, що найбільш адекват-
ною формою математичного зв'язку для даної залеж-
ності є лінійна, яка є статистично значимою і достовір-
ною (рис. 1).

Модель формування фінансово-економічних ре-
зультатів у фазі спаду є модифікацією економіко-мате-
матичної моделі (1) і набуває вигляду:

 







⋅+−=

⋅⋅⋅⋅=

.РП276,647889,3ФЕР

СРТРФРТРМ6988,0РП 7695,07347,04083,06004,0

(2).

Показник адекватності моделі (2) за Пірсоном ста-
новить 0,93.

Виконаємо аналогічні розрахунки і побудову еко-
номіко-математичної моделі формування фінансово-
економічних результатів у фазі зростання.

На стадії піднесення актуальними і системоутворюю-
чими для підприємства стають матеріально-технічні, трудові
ресурси. Підприємство починає активно долучати до вироб-
ничої сфери додаткові ресурси, здійснює розконсервацію
наявних засобів праці, виконує додатковий набір кадрів.

Матеріально-технічні та трудові ресурси починають
нарощуватись на початковому етапі неузгоджено, оскіль-
ки підприємству потрібен деякий час на збалансування
різних видів ресурсів. Три-
валість такого перехідного пе-
ріоду на ГЗК коливається від
двох до чотирьох виробничих
циклів. Значною мірою на три-
валість зазначеного періоду
впливає кваліфікація персона-
лу, який здійснює обслугову-
вання та налагодження засобів
праці, їх підготовку до вироб-
ництва, а також кваліфікація,
досвід та мотивація персоналу,
який додатково долучається
до роботи на підприємстві.

Активізація роботи підприємства,
мобілізація матеріальних і трудових ре-
сурсів відбувається за рахунок викорис-
тання резервних потужностей та очікува-
но високих доходів, характерних для
даної фази циклу ділової активності на
світовому ринку при мінімальних вироб-
ничих витратах, притаманних стану вітчиз-
няної економіки та ринку праці у країні.

З метою виявлення незалежних
факторів, що впливають на результа-
тивні ознаки у моделі (1) і можуть бути
включені до її базису, проведено ко-
реляційний аналіз взаємозалежностей
всіх факторів і чинників у вихідній
вибірці за період зростання (табл. 2).

Результати аналізу показують, що на
стадії зростання ділової активності

підприємства виявляється тісний автокореляційний зв'язок
між матеріально-технічними ресурсами та мінерально-си-
ровинною базою підприємства. Це пояснюється паралель-
ним розгортанням названих чинників з метою нарощення
та освоєння проектних виробничих потужностей підприєм-
ства. Тісний автокореляційний зв'язок між фінансовими та
трудовими ресурсами пояснюється пропорційністю змін та
однаковими реакціями названих ресурсів на зміну економ-
ічного положення на підприємстві. Фінансові ресурси до-
лучаються до розгортання програми розширення трудово-
го потенціалу на підприємстві, що зменшує їх ефективність.

Також існує суттєва автокореляція між показником
ресурсного базису та стратегічними ресурсами. Оскільки
стратегічні ресурси є незалежним фактором, який впли-
ває на можливість підприємства рухатись із фази у фазу
циклу ділової активності, то ми приймаємо рішення, як і у
випадку з моделюванням фази спаду, про переформату-
вання моделі (1) у модель з двома рівняннями, одне з яких
опише взаємозв'язки у структурі формування ресурсного
потенціалу, а друге — вплив зовнішніх і внутрішніх чин-
ників на фінансово-економічні результати.

Найбільш вагомими і такими, що будуть включені
до базису моделі ресурсного потенціалу, за результа-
тами кореляційного аналізу (табл. 2) визначено мате-
ріально-технічні, трудові та стратегічні ресурси. Такі
фактори, як мінерально-сировинні, фінансові ресурси
та ресурсний базис виключаємо з моделі, оскільки має
місце автокореляція до інших чинників моделі.

У фазі зростання трудові ресурси діють спочатку у
протилежному до ресурсного потенціалу напрямку, оск-

Рис. 1. Характер залежності величини
фінансово-економічних результатів від ресурсного

потенціалу у фазі спаду

Таблиця 2. Кореляційний аналіз взаємозалежностей факторів
у моделі в періоді зростання

Назва чинника МСР МТР ФР ТР 
Ресурсний 

базис 
СР 

Ресурсний 

потенціал 

МСР 1,000       

МТР 0,404 1,000      

ФР 0,392 0,277 1,000     

ТР -0,003 0,358 -0,561 1,000    

Ресурсний базис 0,543 0,803 0,177 0,667 1,000   

СР 0,139 0,751 -0,001 0,756 0,864 1,000  

Ресурсний 

потенціал 0,351 0,785 0,071 0,757 0,969 0,958 1,000 
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ільки підприємство на початку
фази злучає недостатньо квал-
іфікований персонал. Його
досвід, кваліфікація і продук-
тивність поступово зростають і
починають діяти у відповідному
до загального тренду напрямку.
Загальна ж тенденція, що вияв-
ляється упродовж всієї вибірки
— це зростання.

Аналіз вигляду і форми фун-
кціональної залежності для ресурсного потенціалу у парі
до вищеназваних чинників показав, що можливе поліпшен-
ня функціонального базису (табл. 3). З метою вдоскона-
лення вигляду функцій нами використано теорію "трикут-
ника Паскаля", за допомогою якого будується біном, виз-
начається, яка саме з простих функцій буде включена до
базису, а критерієм переходу і заміни однієї функції на іншу
у поліномі виступає мінімальне значення середньоквадра-
тичного відхилення. Чим менше значення критеріального
показника, тим кращий з точки зору надійності майбутньо-
го результату використання ми маємо вигляд функціональ-
ної залежності.

Модель формування структури ресурсного потен-
ціалу для фази піднесення ділової активності підприєм-
ства набуває вигляду:

 5072,02759,02169,02463,0 СРТРТРМРП ⋅⋅⋅=         (3).

Надійність отриманого математичного рівняння
складає 95% за показником Пірсона.

Далі виконаємо кореляційний аналіз впливу на рівень
фінансово-економічних результатів ресурсного потенці-
алу та індексу середньосвітового виробництва у фазі зро-
стання ділової активності підприємств (табл. 4).

З таблиці 4 видно, що, фінансово-економічні ре-
зультати діяльності підприємства у фазі зростання діло-
вої активності залежать від двох названих факторів до-
сить суттєво. Автокореляційні зв'язки між факторами
моделі відсутні. Тому ми залишаємо обидва чинники у
базисі моделі і досліджуємо форму функціональної за-
лежності факторів з величиною отриманого фінансово-
економічного результату.

За результатами кореляційно-регресійного аналізу
встановлено, що найбільш адекватною формою математич-
ного зв'язку для даної залежності фінансово-економічних
результатів від величини виробничого потенціалу є логарі-

фмічна, яка є статистично значимою і достовірною (рис. 2).
Для підтвердження гіпотези про характер взаємозв'язку
було використано критерії Фішера та Ст'юдента.

Залежність фінансово-економічного результату від
макроекономічного показника, а саме індексу середнь-
освітового виробництва залізорудної продукції має за
своєю математичною формулою поліноміальний зв'я-
зок другого ступеня і рівень достовірності моделі 0,65.

Використавши інструментарій кореляційно-регре-
сійного аналізу, ми виконаємо оцінку параметрів моделі
фінансово-економічного результату, яка складної фун-
кцією. В ній адитивно пов'язані два елементи: перший
— рівень ресурсного потенціалу з притаманним йому
логарифмічним зв'язком, другий — макропоказник —
індекс світового виробництва залізорудної продукції у
формі поліноміального зв'язку другого порядку.

Економіко-математична модель формування фінан-
сово-економічного результату у фазі зростання ділової
активності буває вигляду:
 ( ) 2

вирвир І189,454І63,1024РПln527,5426,592ФЕР ⋅+⋅−⋅+= (4).

Модель формування фінансово-економічних резуль-
татів у фазі зростання є модифікацією економіко-матема-
тичної моделі (1). У ній поєднано дві стадії формування
результатів діяльності підприємства, а саме: ресурсна ста-
дія, яка забезпечує отримання кінцевої продукції, і стадія
реалізації продукції, на якій основну роль відіграє фактор

Фактор Функціональний зв'язок σ 

Матеріально-

технічні ресурси 

(МТР) 

РП = 0,536136997 МТР2
 

РП = exp(2.889805524 Ln(МТР)) 

РП = 5.43822074 exp(МТР) - 8.2328786 МТР - 4.7272182 

0,00026 

0,00023 

0,00018 

Трудові ресурси РП = 0,248561673 ТР 

РП = 0,592103545 Ln(ТР) + 0,2654779 / ТР 

РП = -1.27575329564377 ТР2
 + 3.60173082 Ln(ТР) + 1.464098 / ТР 

0,00561 

0,00486 

0,00444 

Стратегічні ресурси РП = 0,35367 СР2
 

РП = exp(1.51743672 exp(СР) - 4.836807) 

РП = -1.031091 / exp(СР) + 1.117251 exp(СР) - 2.2416973 СР 

0,00019 
0,00015 

0,00014 

Таблиця 3. Альтернативні варіанти функціональних залежностей
у функції ресурсного потенціалу у фазі зростання

Назва 
чинника 

РП Івир ФЕР 

РП 1   

Івир 0,383 1  

ФЕР 0,698 0,623 1 

Таблиця 4. Аналіз факторів у моделі на

результати діяльності в періоді зростання

Рис. 2. Характер залежності величини фінансово-економічних результатів
від ресурсного потенціалу на стадії спаду
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ситуації на ринку. Таким чином, поєднуємо модель (3) та
(4) і отримуємо наступну систему математичних рівнянь:
 

( )






⋅+⋅−⋅+=

⋅⋅⋅=

І189,454І63,1024РПln527,5426,592ФЕР

,СРТРТРМ2463,0РП

2
вирвир

5072,02759,02169,0

  (5).

Економіко-математична модель (5) була перевіре-
на на адекватність шляхом інтерполяції результатів та
їх порівняння з фактичними. Показник адекватності за
Пірсоном показав рівень надійності 0,86.

Отримані моделі (2) та (5) можуть бути використані
на етапі планування та прогнозування показників ре-
зультативності і ресурсної забезпеченості у відповід-
ності до фази циклу ділової активності підприємства.

Порівняння загального вигляду моделей формуван-
ня фінансово-економічного результату у фазі спаду та
у фазі зростання ділової активності підприємства пред-
ставлено у таблиці 5.

Як видно з таблиці 5, існує відмінність у складі ваго-
мих чинників моделі та формі функціонального між ними.
І у першому, і у другому випадку має місце чотирьохфак-
торна модель, але склад і порядок введення незалежних
чинників у модель варіюється. На фазі спаду головними,
значущими змінними є величина матеріально-технічних,
фінансових, трудових і стратегічних ресурсів.

У фазі зростання значущими факторами виявляють-
ся матеріально-технічні, трудові, стратегічні ресурси та
макрочинник — індекс світового виробництва залізов-
місної сировини.

ВИСНОВКИ
Таким чином, запропоноване вдосконалення еконо-

міко-математичної моделі формування фінансово-еко-
номічних результатів діяльності гірничо-збагачувальних
комбінатів дозволяє одержати більш точні результати
прогнозування при прийнятті управлінських рішень з
урахуванням фази циклу ділової активності підприєм-
ства. Розроблені моделі враховують ресурсні чинники,
що формують виробничу потужність підприємств, і чин-
ники макросередовища, які характеризують рівень по-
точної потреби у продукції підприємства на ринку.
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Результуючий 

показник 

Фаза циклу ділової активності 
Спад Зростання 

Вагомі 
чинники 

Функціональний зв’язок 

Надійність, 

коеф. 

Пірсона 

Вагомі 
чинники 

Функціональний 

зв’язок 

Надійність, 

коеф. Пірсона 

РП МТР, ФР, 

ТР, СР РП=0,6988*МТР0,6004
* 

*ФР0,4083
*ТР0,7347

*СР0,7

 

0,97 МТР, ТР, 

СР РП=0,2463*МТР0,2169
* 

*ТР0,2759
*СР0,5072

 

0,94 

ФЕР РП ФЕР=-3,7889+64,276РП
 

0,88 РП, Івир 

ФЕР=592,426+ 

+5,527*ln(РП)- 

-1024,63*Івир+ 

+454,189*Івир
2

 

0,82 

Таблиця 5. Порівняльна характеристика економіко-математичних моделей формування
фінансово-економічного результату у різних фазах циклу ділової активності
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підприємництво — це складне соціально-економі-

чне явище, яке пов'язане з політичною, правовою, еко-
номічною, соціальною, культурною сферами суспільно-
го життя. Підприємництво, концентруючи у собі най-
більш характерні властивості ринкових відносин, є ру-
шійною силою життєдіяльності та розвитку ринкової
економіки. Воно формує умови для реалізації економі-
чних інтересів, здібностей і талантів людей, а також
сприяє національному єднанню, відродженню націо-
нальної самосвідомості та зростанню добробуту насе-
лення.

Еволюція сутності поняття "підприємець" пов'язана
з розвитком економічного життя суспільства, зміною
рівня розвитку продуктивних сил, відносин власності,
рівнем розвитку виробничих відносин, форм науково-
технічного прогресу, розвитку ринкових відносин.
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Ринкова трансформація економіки України обумов-
лює потребу у переосмисленні ролі та значення під-
приємця в суспільному житті. А дослідження зарубіжної
наукової економічної думки, вивчення наукових по-
глядів є необхідними для уточнення сутності понять і
термінів у сфері підприємництва, зокрема, формуван-
ня розуміння сутності та функції підприємця в умовах
суспільних перетворень.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика підприємництва висвітлювалась у

працях багатьох зарубіжних вчених: Р.Кантільона [1],
Ж.-Б.Сея [2], А.Сміта [3], А.Маршала [4, 5], Дж.Кларка
[6], Ф.Найта [7], Р.Коуза [8], Й.Шумпетера [9], П.Дру-
кера [10], Ф.Хайєка [11], І.Кірзнера [12] та ін. Варто
зазначити, що положення сформульовані класиками
економічної думки не втратили свого значення і сьо-
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годні. Проте до цього часу щодо визначення сутності
поняття "підприємець" вчені не дійшли згоди.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є крізь призму еволюції наукових по-

глядів зарубіжних вчених розглянути сутність поняття
"підприємець".

ОСНОВНИЙ ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ
Варто зазначити, що підприємництво, як діяльність

якою займається підприємець, зароджується із виник-
ненням ринку, тобто з відділенням ремесла від земле-
робства і скотарства. Першими підприємцями були ре-
місники, які займались ремісництвом під впливом рин-
ку. А перші згадки про закріплення норм, які сприяли
виникненню та розвитку підприємництва, можна знай-
ти ще у законах Вавілонського царя Хаммурапі (XVIII)
ст. до н. е.

Слово "підприємець" походить від французького
дієслова "еntreprendre", що означає "зробити щось"
або "взяти на себе". У науковій економічній літера-
турі вживання терміна "підприємець" пов'язують з
прізвищем французького банкіра ірландського по-
ходження Річарда Кантільона (1680-ті — 1734 рр.).
Ще у 1730 році у своїй праці "Ессе про природу
торгівлі загалом" (фр. Essai sur la nature du commerce
en general), що була надрукована лише у 1755 році
Р.Кантільон вводить у науковий обіг поняття "підприє-
мець", виділяючи підприємництво в якості особливої

економічної функції [1, c. 73]. Підприємець, на думку
Р.Кантільона, це людина, яка працює в умовах ризи-
ку, нестабільності та має нефіксовані доходи.
Підприємець, на думку вченого, це той, хто на влас-
ний ризик інвестує з метою отримати дохід. До
підприємців Р.Кантільон відносив і селянина, і реміс-
ника, і торговця, і розбійника, і жебрака; відокрем-
люючи їх від "найманця" та державного службовця,
який має постійну, визначену (фіксовану) заробітну
плату, а також від землевласника, який одержує рен-
ту. Основною відмінною рисою діяльності підприєм-
ця вчений визначав здатність йти на ризик (ризикува-
ти) (табл. 1).

Французький економіст Жан-Батіст Сей у своїй
праці "Трактат політичної економії" ("Traitе d'еconomie
politique"), яка побачила світ у 1803 році, називає
підприємцем того, хто на свій ризик і за власний раху-
нок з метою отримання вигоди, створюючи власну
справу, виробляє будь-який продукт (агрофермер, ви-
робник, торговець) [2, с. 60]. Ж.-Б.Сей стверджує, що
підприємець — це людина, яка використовує знання
(що були створені вченим, який вивчав рух та закони
природи) для створення корисних продуктів. Наприк-
лад, вчений вказує, що для того аби виробити хліб
потрібні три операції: агроном має знати наперед шлях,
який пройде природа у виробництві хлібу (час та грунт,
найкращий для посіву, а також що потрібно робити
щоб зерно визріло); фермер застосовуючи ці знання,
зробить все щоб із землі визрів корисний продукт; а

Таблиця 1. Поняття "підприємець"

Вчені Ознаки діяльності підприємця Основна праця 

Річард Кантільон 

(1680-ті – 1734 рр.) 

людина, яка має здатність керувати власною справою в 

умовах нестабільності та ризикувати задля отримання доходу 

«Ессе про природу торгівлі загалом» 

(«Essai sur la nature du commerce en 

general»), 1755 р. 

Адам Сміт 
(1723 – 1790 рр.) 

людина, яка отримує прибуток на вкладений капітал «Дослідження про природу та причини 

багатства народів» («An Inquiry into the 
Nature and Causes of the Wealth of 

Nations»), 1776 р. 

Жан-Батіст Сей 

(1767–1832 рр.) 

людина, яка на свій ризик і за власний рахунок для 

отримання вигоди створюючи власну справу виробляє 
продукт 

«Трактат політичної економії» («Traité 

d’économie politique»), 1803 р. 

Альфред Маршалл 

(1842 – 1924 рр.) 

людина, яка не тільки бере на себе ризик займатись 

виробництвом задля отримання прибутку а й має особливий 

унікальний дар (підприємницькі здібності), що дозволяє їй 

поєднати фактори виробництва (землю, працю, капітал) та 

організувати виробництво таким чином, щоб отримати 

найвищі прибутки при найменших витратах 

«Принципи економічної науки» 

(Principles of Economics: An Introductory 

Volume»), 1890 р. 

Джон Бейтс Кларк 

(1847 – 1938 рр.) 

людина, яка здійснює функцію координування факторів 

виробництва 
«Розподіл багатства: теорія заробітної 
плати, відсотка і прибутку» (The 

Distribution of Wealth: A Theory of Wages, 
Interest and Profits), 1908 р.  

Фредерік Найт  

(1885 – 1972 рр.) 

людина, яка завдяки власній інтуїції, вмінню передбачити 

майбутнє та фортуні отримує прибуток в умовах 

невизначеності 

«Ризик, невизначеність і прибуток» 

(«Risk, Uncertainty, and Profit»), 1921 р. 

Рональд Коуз 
(1910 – 2013 рр.) 

людина, яка має здібності правильно реагувати на зміни 

економічної кон’юнктури, робити вибір та приймати 

ефективні рішення за умов неповної (обмеженої) інформації 

«Природа фірми» («The Nature of the 

Firm»), 1937 р. 

 

Йозеф Шумпетер 

(1883 – 1950 рр.) 

людина, організація, яка має здібності втілювати нові 
прогресивні ідеї, використовує процес руйнування для 

створення нових продуктів, послуг та ін., рушій науково-

технічного прогресу 

«Теорія економічного розвитку» 

(«Theorie der wirtschaftlichen 

Entwicklung»), 1912 р. 

Пітер Друкер 

(1909 – 2005 р.) 

людина, яка шукає змін, реагує на них, перетворює джерело в 

ресурс, використовує можливості 
«Інновації та підприємництво. Практика 
та принципи» («Innovation and 

Entrepreneurship. Practice and Principles»), 

1985 р. 

Ізраїль Меїр 

Кірзнер 
(1930 р.н.) 

рушій ринкового процесу, вектор суміщення попиту та 

пропозиції, необхідна передумова формування ринкових цін. 
Підприємець визначає попит та пропозицію індивідів та 
об’єднує їх за допомогою тієї або іншої структури обміну 

«Конкуренція та підприємництво» 

(Competition and Entrepreneurship), 1973 р. 
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робітник має зорати та засіяти землю. Пов'язуючи
підприємництво з організацією людей у межах вироб-
ничої одиниці, Ж.-Б.Сей, ставить підприємця у центр
процесу виробництва і теорії розподілу, вивчаючи його
як економічного агента, який комбінує фактори вироб-
ництва (капітал, землю, працю). Саме підприємець, на
думку Ж.-Б.Сея, наділений здатністю перемістити ре-
сурси з площини низької продуктивності й низьких
доходів у площину вищої продуктивності та прибутко-
вості.

Шотландський економіст Адам Сміт у своїй праці
"Дослідження про природу та причини багатства на-
родів" ("An Inquiry into the Nature and Causes of the
Wealth of Nations") 1776 р. досліджує підприємця як
власника капіталу, який йде на ризик заради реалізацій
певної комерційної ідеї та отримання прибутку [3]. Вче-
ний наголошує, що підприємець не зацікавлений вкла-
дати капітал у справу, якщо він отримає суму, достатню
лише на відшкодування вкладеного капіталу. А.Сміт
доводив, що прагнення підприємця досягти своїх при-
ватних інтересів незалежно від його волі та свідомості,
призводить до досягнення економічної вигоди та ко-
ристі для всього суспільства. Вчений стверджує, що "не-
видима рука" скеровує дії підприємця, гарантуючи йому
реалізацію: свободи вибору сфери діяльності, свободи
прийняття рішень, свободи конкуренції, свободи
торгівлі тощо.

Вагомий вклад щодо розуміння ролі інституту під-
приємництва вніс англійський економіст, засновник Кем-
бриджської школи Альфред Маршалл.

У своїй праці "Принципи економічної науки" (Pri-
nciples of Economics: An Introductory Volume") 1890 р.
вчений називає підприємцем того, хто бере на себе
ризик займатись виробництвом. А.Маршалл розгля-
дає організацію (підприємницьку здатність) як особ-
ливий фактор виробництва, що дозволяє ефективні-
ше використовувати такі класичні фактори виробниц-
тва, як землю, працю та капітал [4]. Свобода підприє-
мництва (незалежність та свобода вибору) є основ-
ним інститутом у А.Маршалла [5]. Найбільш вмілим
підприємцем, на думку вченого, є той, хто організо-
вує власну справу таким чином, щоб отримати най-
вищі прибутки при найменших витратах. А.Маршалл
вважає, що здібності, якими має володіти "ідеальний"
підприємець, настільки великі та численні, що дуже
мало людей можуть володіти усіма ними у найвищій
мірі. Вчений вказує, що на підприємця безпосеред-
ньо покладається завдання управління виробництвом
і в результаті цього досягається більший ефект в за-
доволенні потреб людей. Підприємець стає універса-
лом в процесі реалізації своєї функції, він є не тільки
робочим, але й торговцем, організатором, керівни-
ком, контролером, іноді бухгалтером та економістом
[4, с. 377—382]. Підгрунтям системи вільного підприє-
мництва є конкуренція. В основі конкуренції містить-
ся ринок, на якому діють багато дрібних підприємців.
А.Маршалл стверджує, що кожен з цих підприємців
самостійно не здатний впливати на загальний попит
або на ринкову ціну. На думку вченого, вільне підприє-
мництво відрізняється від монополії лише за рівнем,
а не в принципі, оскільки воно є лише однією гранню
у багатогранності ринкових форм. У своїх працях

А.Маршалл наблизився до ідеї монополістичної кон-
куренції, але не відкривши цього поняття, залишив цю
справу своїм нащадкам.

Американський економіст Джон Бейтс Кларк у своїй
праці "Розподіл багатства: теорія заробітної плати,
відсотка і прибутку" (The Distribution of Wealth: A Theory
of Wages, Interest and Profits) 1908 р. називає основ-
ною функцією підприємництва — координування, за яку
власне підприємець і отримує винагороду [6, с.11].
Дж.Б.Кларк пише, що функція координування не пов'я-
зана ні з працею, ні з власністю на капітал, а складаєть-
ся з встановлення та підтримки продуктивних відносин
між даними факторами виробництва. Підприємницький
дохід, на думку Дж.Б. Кларка, є премією за здійснення
технічного прогресу, яку отримують ті економічні су-
б'єкти, які здійснюють вдосконалення техніки і техно-
логій. В іншому випадку виникає стаціонарний стан, при
якому підприємницький дохід дорівнює заробітній платі
висококваліфікованого працівника в результаті дії кон-
куренції.

Американський економіст Френк Найт дискуту-
ючи з Дж.Б.Кларком щодо сутності поняття "прибу-
ток", що отримує підприємець, називає його не про-
сто факторним доходом, а відсотком, що отримує
підприємець в звичайних умовах. У своїй праці "Ри-
зик, невизначеність і прибуток" ("Risk, Uncertainty,
and Profit") 1921 р. Ф.Найт наголошував, що в умо-
вах стаціонарної економіки прибуток є відсутнім. Він
створюється тільки в специфічних умовах і його от-
римують лише ті підприємці, які в змозі передбачи-
ти несподівані зрушення в сфері виробництва та об-
міну, а також ті, які готові йти на ризик. Лише завдя-
ки власній інтуїції, вмінню передбачити майбутнє та
власній фортуні підприємець може отримати прибу-
ток в умовах невизначеності [7, c. 25]. Прибуток
підприємця, на думку Ф.Найта, є результатом ризи-
ку. Відомий французький економіст Раймонд Барр
вказував, що функцією підприємця є спроба перед-
бачити зміни в динамічній економіці й спрямувати ді-
яльність фірми в напрямі забезпечення отримання
прибутку.

Рональд Коуз дослджуючи роль підприємця у праці
"Природа фірми" ("The Nature of the Firm") 1937 р. вка-
зує, що справою підприємця є створення ринку. Вчений
наголошує на важливості підприємця, як людини, що
здатна до передбачення в умовах невизначеності,
підкреслюючи її здатність правильно реагувати на зміни
економічної кон'юнктури, робити вибір та приймати
ефективні рішення в умовах неповної (обмеженої)
інформації [8, с. 400 ].

Представники австрійської школи (Л. Мізес,
Ф. Хайєк, І. Кірцнер) на відміну від дослідників Чи-
казької школи (які розглядають підприємницький
дохід як премію за готовність діяти в умовах невиз-
наченості) розглядають підприємця як суб'єкта що
забезпечує рівновагу господарського циклу. Варто
зазначити, що основним завданням, яке намагались
вирішити економісти протягом не одного десятиріччя
було досягнення та підтримка рівноваги економічної
системи. Так, неокласична теорія вивчає досягнення
стабільної рівноваги, за якої економічна діяльність
просто повторюється, а теорія описує та вивчає цей
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кругообіг ресурсів. Проте в цій моделі не враховува-
лась реальна поведінка підприємців, а саме, не набли-
жатися нескінченно до оптимуму в рамках існуючої
виробничої функції, а намагатись змінити цю вироб-
ничу функцію, щоб отримати принципові конкурентні
переваги на ринку. Саме таку поведінку підприємця,
який завжди прагне отримати більший прибуток, ніж
можуть дати звичайні способи, змальовує у своїй кон-
цепції австрійський економіст Йозеф Шумпетер. Дос-
ліджуючи у своїй праці "Теорія економічного розвит-
ку" ("Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung") 1912
р. закономірності суспільного прогресу, вчений
дійшов до висновку, що рушійною силою економіч-
ного розвитку є підприємець-новатор, який створює
та впроваджує нові комбінації факторів виробницт-
ва. Ці комбінації охоплюють:

— виготовлення нового (ще невідомого спожива-
чам блага або створення нової якості того чи іншого
блага);

— впровадження нового (практично невідомого
методу (способу) виробництва в даній галузі промисло-
вості, в основі якого не обов'язково лежить нове нау-
кове відкриття і який може полягати також у новому
способі комерційного використання відповідного това-
ру);

— освоєння нового ринку збуту (такого ринку , на
якому до цих пір дана галузь промисловості цієї країни
ще не була представлена, незалежно від того, існував
раніше цей ринок чи ні);

— отримання нового джерела сировини або полу
фабрикатів (незалежно від того, існувало це джерело
раніше, або просто не бралось до уваги, або вважалось
недоступним, або його ще тільки належить створити)ф;

— проведення відповідної реорганізації (заходів
забезпечення монопольного становища (за допомогою
створення тресту) або підрив монопольного становища
іншого підприємства) [9].

До речі, на думку Й.Шумпетера, суб'єкт ринкової
економіки є підприємцем лише тоді, коли здійснює
функції інноватора. А стимулом підприємницької діяль-
ності є прибуток, що з'являється тільки при впровад-
женні нових виробничих комбінацій.

Відомий американський економіст австрійсько-
го походження Пітер Друкер вважає, що підприєм-
цем є той, хто створює принципово нові товари або
послуги. У праці "Інновації та підприємництво. Прак-
тика та принципи" ("Innovation and Entrepreneurship.
Practice and Principles") 1985 р. вчений наголошує,
що підприємництво та інноваційна діяльність допо-
магають досягти необхідних суспільних перетворень
[10]. Підприємець шукає змін, реагує на них та ви-
користовує можливості. Інновації є специфічним
інструментом підприємця. Ефективний підприємець
перетворює джерело в ресурс. П.Друкер розробив
концепцію підприємницького суспільства. Вчений
стверджує, що в підприємницькому суспільстві інно-
ваційність та підприємництво є стійким, нормальним
та обов'язковим явищем. Умовою становлення та
існування даного суспільства є здійснення державою
соціальної, бюджетної та фіскальної політики, а та-
кож політики дерегуляції [10, c. 262]. Фіскальна по-
літика має заохочувати переміщення капіталу у сфе-

ри "майбутнього", стимулювати капіталоутворення,
не створюючи фіскальні бар'єри. Здійснення соц-
іальних заходів передбачає підготовку та працев-
лаштування вивільненої із традиційної індустрії пра-
цівників. Якщо ці заходи не вжити, то вивільнена
індустріальна робоча сила буде здійснювати опір
всьому новому.

Австрійський економіст Фрідріх Хайєк, як і його
вчитель Л.Мізес, вважав, що справою підприємця є
не просто експериментувати з новими технологічни-
ми методами, а відібрати з безлічі можливих методів
саме ті, які є найбільш вигідними, найдешевшими для
постачання людям того, в чому в них є найбільша по-
треба. Щодо рівня невизначеності, то вчений вказу-
вав, що його можна зменшити шляхом збільшення
знань, а не перешкоджаючи використанню людьми
нових знань. Ф.Хайєк вказує, що підприємець є лю-
диною, яка маючи особливу поведінку, прагне вия-
вити різні можливості отримання прибутку, які ще не
помічені іншими суб'єктами господарювання. На
думку Ф.Хайєка, діючи в умовах жорсткої конку-
ренції, перемагає той з підприємців, хто виживає в
конкурентній боротьбі. В своїх працях вчений наго-
лошував на важливості формування передумов для
розвитку підприємництва, створення сприятливого
інституційного середовища. У праці "Шлях до раб-
ства" ("The Road to Serfdom") 1944 р. вчений дослі-
джуючи економічну ситуацію Німеччини першої тре-
тини ХХ ст., пише, що "..ціле покоління виросло в
такій обстановці, коли школа і преса робили все, щоб
дискредитувати дух вільної конкуренції та предста-
вити підприємництво, як аморальне заняття, коли
людину, що наймає на роботу сотню інших людей,
називали не інакше як експлуататором, а людину,
командувача такою ж кількістю підлеглих, — ге-
роєм…, антикапіталістична пропаганда змінила
цінності нового покоління…" [11, c. 135]. Вчений на-
голошує на важливості формування передумов для
розвитку підприємництва, створення сприятливого
інституційного середовища.

Учень Л.  Мізеса,  американський економіст
І. Кірцнер у своїй книзі "Конкуренція та підприємниц-
тво" (Competition and Entrepreneurship) 1973 р. піддає
критиці неокласичну теорію, яка не приділяє належ-
ної уваги значенню підприємця в економічному житті
[12, с. 49]. На думку вченого, підприємець є не-
від'ємною, обов'язковою умовою існування ринку.
Підприємець є рушієм ринкового процесу, своєрідним
вектором суміщення попиту та пропозиції. На думку
І.Кірцнера, підприємництво є необхідною передумо-
вою формування ринкових цін. Саме підприємець виз-
начає попит та пропозицію індивідів та об'єднує їх за
допомогою тієї або іншої структури обміну. Підприє-
мець є необхідним людським фактором формування
ринкових цін і перетворюється на ініціатора усуспіль-
нення знань.

Підсумовуючи, можна зазначити, що підприємцем
є той, хто здійснює підприємницьку діяльність, основ-
ними ознаками якої є: ініціативність; інноваційність; ри-
зикованість; спрямованість на одержання підприємниць-
кого доходу; відповідальність. Під підприємництвом
варто розуміти:
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— діяльність, що спрямована на максимізацію при-
бутку;

— процес організації та здійснення діяльності в умо-
вах ринку;

— ініціативну діяльність (процес виробництва то-
варів та послуг) результатом якої є отримання прибут-
ку;

— дію, спрямовану на зростання капіталу та розви-
ток виробництва;

— процес організаційної інновації;
— діяльність спрямовану на пошук та реалізацію

змін;
— прийняття ефективних рішень в умовах неповної

(обмеженої) інформації з метою мінімізації витрат та
максимізації прибутку тощо.

ВИСНОВКИ
Вивчення наукової літератури дозволяє виокреми-

ти три етапи еволюції зарубіжних наукових поглядів на
сутність поняття "підприємець": перший етап пов'яза-
ний із концентрацією уваги дослідників на ризикованій
діяльності підприємця, який здійснює її для отриман-
ня доходу; другий — дослідження пов'язані з виокрем-
ленням "підприємця — новатора"; третій — досліджен-
ня, що підкреслюють особисті якості підприємця (інтуї-
цію, здатність до передбачення, вміння реагувати на
зміни кон'юнктури та ін.). Підприємцем є той, хто в
умовах невизначеності, неповної інформації, маючи
здатність правильно реагувати на зміни економічної ко-
н'юнктури, створює власну справу і реалізує на прак-
тиці нові ідеї з метою отримання підприємницького
доходу, а також бере на себе відповідальність за прий-
няті управлінські рішення. Зважаючи на актуальність
та багатогранність даної проблематики перспективи
подальших досліджень варто спрямувати у напрямі
виявлення передумов, які сприяють розвитку підприєм-
ництва.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах становлення ринкових відносин, які

характеризуються зростаючою конкуренцією, зниженням
прибутковості, а також мінливістю політичних, економічних
і соціальних факторів, головним завданням для вітчизняних
підприємств стає прийняття ефективних управлінських
рішень у межах певної системи управління. Система управ-
ління підприємством повинна базуватися на відповідних
принципах, до числа яких можна віднести: системний підхід
дo управління; науковий підхід дo формування і обгрунту-
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controlling in the enterprise management system. The correlation functions and methods of
operational and strategic controlling. The measures aimed at supporting the development of the
system of internal accounting of the enterprise. Implementation of the proposed regulations will
facilitate the implementation of a controlling system in the enterprise.

Ключові слова: контролінг, система управління підприємством, функції контролінгу, планування, кон-
троль.
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вання управлінських рішень; динамічність та варіативність
використання технологій, методів й інструментарію управл-
іння підприємством; повнота та достовірність необхідної для
прийняття управлінських рішень інформації; сприяння ак-
тивізації інноваційного менеджменту; орієнтованість на стра-
тегічні цілі розвитку підприємства. Перелічені принципи за-
стосовуються не в повній мірі на вітчизняних підприємствах
або є недостатніми для їх функціонування. Тому постала по-
треба у використанні нових технологій управління, до чис-
ла яких можна віднести кoнтрoлінг.
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням управління фірмою займалися відомі еко-

номісти І. Ансофф, А. Дайле, Р. Манн, Е. Майер, Д. Хан,
П. Хорват та інші. Аналізуючи погляди вчених таких, як
О.О. Ананькіна, Т.М. Білуха, І.Є. Давидович, С.В. Данілочкін,
Н.Г. Данілочкіна, С.Н. Петренко, М.С. Пушкар, Л.А. Сухаре-
ва, О.О. Терещенко, І.І. Цигилик та інших стає зрозумілим,
що кoнтрoлінг — це нове явище в системі управління вітчиз-
няними підприємствами, яке не повинно ототожнюватися з
поняттям управлінського обліку, який вже достатньо актив-
но використовується на них.

На сьогодні в науково-практичній літературі питан-
ня реалізації схеми застосування кoнтрoлінгу потребує
використання спеціальних методів даної системи управ-
ління. Отже, воно залишається актуальним для подаль-
шого дослідження та проведення науково-практичних
дискусій.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розроблення теоретичних положень з

реалізації системи контролінгу як нової технології управлі-
ння і підтримки прийняття рішень в сфері менеджменту з
метою забезпечення ефективного функціонування підприє-
мства і підтримки його конкурентних переваг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проведений аналіз дозволяє зазначити, що впровад-

ження та ефективне використання системи контролінгу на
вітчизняних підприємствах повинні базуватися на деяких
загальноприйнятих теоретичних положеннях. Дані поло-
ження повинні давати чітко окреслене принципове уявлен-
ня про предмет, що розглядається, тобто однозначно виз-
начати сукупність цілей контролінгу, його задач, інстру-
ментів, суб'єктів, організаційних структур управління
тощо.

Таким чином, автором було сформульовано основні
теоретичні положення реалізації системи контролінгу на
підприємствах, що представлені нижче.

По-перше, необхідно сформувати базові визначення. В
результаті проведених досліджень, можна сформулювати,
що контролінг — це система управління підприємством, що
спрямована на інформаційно-аналітичну та методичну
підтримку прийняття рішень в сфері менеджменту з метою
забезпечення ефективного функціонування підприємства,
формування, розвитку і підтримки його конкурентних пере-
ваг в стратегічній перспективі.

Сутність контролінгу визначається метою, задачами і
основними функціями даної системи управління.

Метою стратегічного контролінгу є забезпечення ус-
пішного функціонування підприємства в майбутньому,
розвиток його потенційних можливостей, сприяння вико-
ристанню в перспективі його сильних сторін та лiквiдацiя
i вчасне попередження виникнення слабких. Цiлi опера-
тивного характеру полягають у забезпеченні виконання
планових показників дiяльностi підприємства, що харак-
теризує ефективність його функціонування у теперішнь-
ому часі.

Таким чином, задачі контролінгу полягають у забезпе-
ченні своєчасного формування необхідної та достовірної
інформації, що використовується керівництвом при прий-
нятті управлінських рішень. Зокрема, задачами контролінгу
є:

— раціональна організація iнформацiйних потоків на
підприємстві;

— формування системи iндикаторiв у відповідності до
визначеної стратегії розвитку підприємства;

— забезпечення розробки оперативних планів;
— організація контролю та регулювання з метою вияв-

лення відхилень від плану та визначення їх причин;

— визначення рівня впливу відхилень на результати
діяльності підприємства;

— оцінка сильних та слабких сторін, ризиків та потенц-
ійних можливостей підприємства з метою коригування стра-
тегії їх розвитку;

— мотивація робітників та налагодження їх взаємосто-
сунків [3, 6].

Досягнення зазначеної мети та виконання визначених
задач забезпечується шляхом реалізації основних функцій
контролінгу:

— цілеспрямування — встановлення основних стратег-
ічних цілей підприємства;

— інформаційної — формування та обробка інфор-
мації, що використовується при прийнятті рішень;

— планування — розробка та реалізація стратегічних й
оперативних планів;

— облiково-контрольної — порівняння фактичних ре-
зультатів із запланованими;

— аналітичної — аналіз основних підконтрольних по-
казників;

— прогнозуючої — розробка варіантів альтернативних
рішень;

— тлумачної — роз'яснення розроблених варіантів аль-
тернативних рішень.

При чому, як показали попередні дослідження еко-
номістів [2, 4, 10], основна функція контролінгу полягає в
підтримці прийняття управлінських рішень керівництвом
підприємства, а отже, виконання консультаційних функцій.
До того ж, елементи контролінгу, що реалізують дані
функції, повинні бути взаємозабезпечуючими та послідов-
ними.

Треба зазначити, що обсяг функцій контролінгу, що
реалізуються суб'єктами господарювання залежить від
його економічного стану; підтримки керівників i власників
підприємства; розміру та організаційної форми підприє-
мства; рівня диверсифікації виробництва, номенклатури
продукції, що виробляється; рівня конкурентоздатності;
кваліфікації управлінського персоналу та спiвробiтникiв
служби контролiнгу та iнше. В умовах нестабільності, го-
строї конкуренції та зниження рівня дохідності операцій,
що є характерними для підприємств України, використан-
ня контролінгу з метою забезпечення реальної конкурен-
тної переваги повинно бути лише у вигляді цілісної систе-
ми.

Основний професійний склад служби контролінгу виз-
начається залежно від обсягів діяльності, можливостей та
потреб підприємства. Одним із варіантів є формування
відділу контролінгу з наступних спеціалістів: контролер-тех-
нолог, контролер-аналітик, фінансовий аналітик, контролер
інформаційних систем, інші. Очолює даний підрозділ —
керівник служби контролінгу або заступник фінансового
відділу.

Міжнародною групою контролінгу було розроблено
стандарт місії (поведінки) контролера, який визначає що:

— контролери забезпечують прозорість результатів,
фінансів, процесів і стратегій, сприяючи тим самим вищій
ефективності управління;

— контролери координують підцілі та підплати в рам-
ках єдиного цілого і організовують систему внутрішньофір-
мової звітності;

— контролери вибудовують процес постановки цілей,
планування і управління так, щоб кожен співробітник, що
ухвалює рішення, орієнтувався на мету компанії;

— контролери забезпечують збір необхідних для цьо-
го даних і інформації;

— контролери створюють і обслуговують контролінгові
системи.

Однією з найважливіших задач контролінгу є управлі-
ння прибутком підприємства, тому контролінг зосереджує
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Рис. 1. Схема реалізації контролінгу в системі управління підприємством
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свою увагу на витратах підприємства, а саме: їх видах,
місцях виникнення та принципах управління ними. В межах
системи контролінгу інформація акумулюється і аналі-
зується не по підприємству в цілому, а по центрам відпові-
дальності [5].

Таким чином, основними об'єктами контролінгу є "вит-
рати підприємства" і "центри відповідальності". Центри
відповідальності — це підрозділи підприємства, що відпов-
ідають в своїй діяльності за досягнення або не перевищен-
ня тих чи інших фінансових показників. Як правило, в прак-
тиці бізнесу виділяють центри витрат (відповідальність за
дотримання цільового значення витрат); центри доходів
(відповідальність за дотримання цільового значення вируч-
ки); центри маржинального доходу (відповідальність за дот-
римання цільового значення маржинального доходу (вируч-
ка за мінусом прямих витрат); центри прибутку (відпові-
дальність за дотримання цільового значення прибутку); цен-
три інвестицій (відповідальність за дотримання цільового
значення показника ментальності інвестицій).

У вивченні питання реалізації контролінгу на під-
приємстві дуже важливо визначити місце системи контро-
лінгу в організаційній структурі підприємства. Успішне фун-
кціонування відділу контролінгу в більшій мірі залежить від
раціональної організації взаємозв'язків з функціональними
відділами, які основані на руху інформації в розрізі вхідних
та вихідних потоків.

Рух інформації до відділу контролінгу відбувається у
відповідності з основними елементами витрат, які i визна-
чають обсяг робіт даного відділу. Керівник відділу контро-
лінгу встановлює та затверджує у керівника підприємства
строки надання інформації до відділу контролінгу. Коорди-
нація та взаємодія між службою контролінгу та іншими
відділами підприємства на рівні входу відбувається за на-
ступними інформаційними напрямами:

— відділ маркетингу: інформація про рівень реалізації
продукції та дебіторську заборгованість;

— відділ кадрів: інформація про склад, кваліфікацію
управлінського складу i співробітників, плинність кадрів;

— планово-економічний відділ: планові показники,
бізнес-план, інформація про наявність коштів та їхніх дже-
рел;

— комерційний відділ: виконання договорів-постачань,
залишки матеріальних цінностей, інформація про складські
витрати;

— бухгалтерія: фінансова та бухгалтерська звітність
тощо.

Послідовність обробки i формування інформації (доку-
ментів) у відділі контролінгу фіксується в технологічних схе-
мах руху, обробки та формування даних за кожною ділян-
кою роботи. Відповідальність за якість вхідної інформації
несуть керівники тих відділів, з яких дана інформація була
отримана. На підставі отриманої інформації (як внутрішньої,
так i зовнішньої) керівник відділу контролінгу розробляє
можливі варіанти управлінських рішень у відповідності до
визначених цілей. Економічно обгрунтована інформація за
кожним альтернативним варіантом управлінських рішень по-
дається на розгляд керівництву підприємства.

Результативність роботи контролінгу визначається які-
стю i своєчасністю надання вихідної інформації, яка вико-
ристовується керівництвом підприємства в оперативному
управлінні. Відповідальність за якість вихідної інформації
несе керівник відділу контролінгу [5, 7].

Розробка управлінської інформаційної системи займає
вагоме місце в системи контролінгу. Ефективне використан-
ня системи контролінгу на підприємстві забезпечується ви-
конанням ряду вимог. По-перше, повинно забезпечуватися
надходження інформації, що відображає ситуацію та реаль-
не положення подій як всередині підприємства, так і ззовні.
По-друге, необхідно організувати стандартизовану, стислу,

чітку і просту форму подачі зазначеної інформації. По-третє,
необхідно організувати своєчасність надходження інфор-
мації.

Тільки оперативність збору і обробки даних, їх зна-
чущість і актуальність, систематизованість та достовірність
дозволяють приймати ефективні бізнес-рішення і вчасно
реагувати на зовнішню ситуацію.

Для реалізації зазначених вимог впровадження систе-
ми контролінгу на підприємстві повинно включати розроб-
ку та використання управлінської інформаційної системи.

Одним з найефективніших в умовах обмеженості ре-
сурсів методів впровадження контролінгу є поетапна зміна
інформаційних і управляючих потоків підприємства. Його
застосування означає послідовне проведення ряду кроків,
ефективність кожного з яких можна оцінити відразу після
здійснення. При впровадженні контролінгу умовно можна
виділити шість етапів: встановлення цілей; впровадження на
підприємстві облікових форм та управлінської звітності;
впровадження управлінської інформаційної системи; впро-
вадження процедур планування; впровадження механізмів
контролю і внутрішнього аудиту; впровадження механізмів
внутрішнього консалтингу.

Механізм, який дозволить кардинально покращити
якість управлінських рішень та підвищити ефективність
бізнесу, можна зобразити у вигляді концептуальної схеми
реалізації контролінгу на підприємстві (рис. 1) [1, 8].

Як видно з рисунка 1, кожен блок схеми забезпечує ви-
рішення окремих задач контролінгу. При чому всі блоки є
взаємопов'язаними та взаємозабезпечуючими. Блок "Пла-
нування" направлений на підтримку процесу планування,
який полягає у виконанні наступних задач кoнтрoлінгу:

— вибір методів планування;
— формування стратегічного плану підприємства на

основі встановлених стратегічних цілей;
— розробка оперативних планів у розрізі структурних

підрозділів;
— визначення необхідної для планування інформації,

джерел інформації та шляхів її отримання.
Варто зазначити, що блок "Встановлення цілей" і "Пла-

нування" окрім вдосконалення існуючих потребує розроб-
ку нових методів оцінки як внутрішнього, так і зовнішнього
середовища підприємства з урахуванням особливостей роз-
витку економіки України. Блок "Контроль та регулювання"
передбачає:

— порівняння планових і фактичних показників;
— встановлення допустимих меж відхилень від плану;
— аналіз відхилень та інтерпретація причин відхилень;
— вироблення пропозицій щодо зменшення відхилень.
Контроль за реалізацією планів передбачає розробку

методів ведення контролю, визначення обсягу та місця його
проведення. На основі планової документації розробляють-
ся контрольні документи, в яких фіксуються терміни прове-
дення контролю i зміст контрольних операцій. З цією ме-
тою завчасно визначаються допущенні відхилення конт-
рольних величин. У відповідності до контрольних документів
проводиться співставлення фактичних та планових харак-
теристик i виявляється рівень досягнення запланованої мети.
Здійснюється аналіз відхилень з виявленням причин їх по-
яви. За результатами аналізу розробляються пропозиції
щодо зменшення відхилень.

Блок "Внутрішній консалтинг та аудит" забезпечує
підтримку наступних задач кoнтрoлінгу: оцінка реалізації
плану; оцінка ефективності розробленого плану; розроблен-
ня рекомендацій щодо вибору управлінських рішень та на-
прямів їх удосконалення. Підгрунтям для реалізації описа-
них задач кoнтрoлінгу є дані блоку "Інформаційне забез-
печення".

Система кoнтрoлінгу повинна забезпечувати збирання,
обробку, i надання керівництву істотної для прийняття уп-



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

67

равлінських рішень інформації та економічність функціону-
вання інформаційної системи. Для розробки i для підтрим-
ки системи ведення внутрішнього обліку підприємства ви-
користовуються методи управлінського обліку. В сфері уп-
равлінського обліку задачі кoнтрoлінгу полягають: в розроб-
ленні системи збору та обробки інформації, необхідної для
прийняття управлінських рішень на різних рівнях курівниц-
тва; в доборі чи розробленні методів обліку та критеріїв
оцінки діяльності підприємства, в цілому, та за окремими
підрозділами.

Крім того, до задач кoнтрoлінгу відносять проведення
спеціальних досліджень, а саме: збирання й аналіз інфор-
мації про зовнішнє середовище: ринок грошей та капіталу,
кон'юнктуру галузі, урядові економічні програми; порівнян-
ня з конкурентами; обгрунтування зміни організаційної
структури підприємства; розрахунок ефективності інвести-
ційних проектів тощо. Все це забезпечується наступними
заходами:

— аналіз зовнішнього середовища за рахунок оцінки
економічної безпеки галузі;

— діагностика внутрішнього середовища підприємства;
— аналіз базових стратегічних альтернатив;
— контроль цілей підприємства та можливості їх досяг-

нення.
Контролінг як концепція управління охоплює стратегіч-

не планування. Розроблений стратегічний план повинен бути
деталізований та для впровадження в життя повинні бути
розроблені оперативні плани щодо структурних підрозділів
підприємства.

Оперативне планування найчастіше представлено бюд-
жетуванням. Ситуація з відмовою від бюджетування може
виникати в практиці господарської діяльності через те, що
багато хто сприймає термін "бюджет" як щось жорстко виз-
начене i тісно пов'язане з певними статтями витрат, які не
можуть бути змінені, i, як наслідок, прагнуть не вживати
його, замінивши терміном "бізнес-план", наприклад, "звіт
про поточну діяльність", або взагалі не використовувати,
пропонуючи безбюджетне управління. Однак неправильне
розуміння основного призначення бюджетування можна
довести навіть цитуючи Д. Хана: "бюджетування — це зовсім
не планування взагалі... це вид документа (сукупності доку-
ментів) використовуваного в цілісному процесі планування
i контролю" [9]. Таким чином, можна зазначити, що бюдже-
ти більш є інструментом управління, ніж контролю. Оціню-
ючи ключові показники діяльності, одержують інформацію
про реальне положення справ, що дозволяє у разі потреби
вживати заходи. До того ж, вони, як вже було зазначено,
можуть оцінити результати вжитих заходів, що i складає суть
процесу управління. На наш погляд, прогресивні інструмен-
ти управління є свого роду еволюційним етапом вдоскона-
лення системи планування i контролю на підприємстві.

ВИСНОВКИ
На підставі проведеного дослідження доведено, що

підтримка та реалізація кожного елементу зазначеної кон-
цептуальної схеми застосування кoнтрoлінгу потребує ви-
користання спеціальних методів даної системи управління.
Окрім того, глибина розробки існуючих методів кoнтрoлінгу
та можливість їх застосування в запропонованому вигляді
на вітчизняних підприємствах дозволяють зробити наступ-
ний висновок.

Ефективне впровадження і  реалізація системи
кoнтрoлінгу вітчизняними підприємствами можуть бути
здійснені на підставі використання моделей, що застосову-
ються закордонними фахівцями, і які повинні бути адапто-
вані та удосконалені з урахуванням особливостей розвитку
економіки України.

Таким чином, запропоновані положення повинні слугу-
вати теоретичною основою при впровадженні та реалізації

системи контролінгу на підприємствах. Використання окре-
мих положень дозволить підвищити ефективність рішень, що
приймаються на їх основі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ринкові перетворення в економіці України, поряд з

іншим, припускали кардинальні зміни в системі відносин
власності, що мало створити умови для становлення і роз-
витку так званого середнього класу, який, на думку бага-
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INTERRELATION OF OWNERSHIP RELATIONS AND THE MIDDLE CLASS
IN TRANSFORMATION ECONOMY

У статті визначено, що курс на формування в Україні соціально орієнтованої ринкової еконо-
міки зумовив зміну соціально-економічної структури суспільства. Показано, що проблеми фор-
мування та розвитку середнього класу тісно пов'язані з розвитком відносин власності в пере-
хідному періоді. Так, муніципальна власність виступає одним з основних чинників підвищення
добробуту населення території, а відповідно і збільшення чисельності середнього класу. При-
ватна власність є абсолютною цінністю і в такій якості виступає базовою формою щодо похідних
від неї форм власності. Важливим елементом державної економічної політики є політика інсти-
туційних перетворень, котра й має за мету формування раціональної складної економічної си-
стеми шляхом трансформації відносин власності, здійснення роздержавлення економіки, при-
ватизації та націоналізації виробничих фондів, забезпечення на власній основі розвитку різних
форм власності і господарювання.

The article states that the formation course of socially oriented market economy in Ukraine has
led to changing the socio-economic structure of society. We has shown that the problem of the
formation and development of the middle class is closely associated with the development of
ownership relations in transition period. Thus, municipal ownership stands as one of the main factor
which increasing the welfare of the population of the territory, and therefore it increase the number
of the middle class. Private property is an absolute value and in that capacity acts as a basic form of
derivative with respect to ownership. An important element of the government's economic policy is
the policy of institutional reforms, which also aims at forming a rational complex economic system
through the transformation of ownership relations, the implementation of denationalization of the
economy, privatization and nationalization of assets and the providing of development of various
forms of ownership and management based on their own resources.

Ключові слова: середній клас, державна власність, приватна власність, муніципальна власність.
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тьох вчених, є важливим фактором забезпечення соціаль-
но-економічної та політичної стабільності в країнах з роз-
винутою ринковою економікою. І хоча трансформація
відносин власності в Україні здійснюється вже майже двад-
цять років сформувати середній клас досі не вдалося.
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Найважливіший соціально-економічний прорахунок
проведених перетворень системи власності полягав у
тому, що вони слабо були пов'язані з цілями і завдання-
ми формування прогресивної соціальної структури на-
шого суспільства, з перспективами розвитку певного
соціального прошарку населення, який повинен був ста-
ти рушієм господарських реформ. Безсумнівно, що у
зв'язці "власність-середній клас" далеко не другоряд-
ну роль відіграють різні форми власності, без функціо-
нування яких сучасне ринкове господарство навряд чи
можливо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми формування та розвитку середнього кла-
су в цілому вважаються розробленими сучасною еко-
номічною наукою, що відображено в численних працях
як зарубіжних, так і вітчизняних економістів. Необхідно,
перш за все, виділити роботи таких вчених, як М. Ве-
бер, Г. Гегель, Дж. Гелбрейт, К. Маркс, А. Маршалл,
Д. Рікардо, а також таких вітчизняних економістів, як
Л. Антошкіна, Н.Борецька, І. Бондар, В. Васильченко,
Е. Лібанова, А. Саввов, Т. Тресвятська та ін. В їх робо-
тах в основному увага приділяється вибору критеріїв
віднесення до середнього класу, серед яких одні авто-
ри враховують лише відношення до засобів виробницт-
ва, інші — лише роль в суспільній організації праці,
розмір отримуваного доходу або ж інші характерні риси
такі, як рівень освіти і кваліфікації, професійно-квалі-
фікаційний статус, професійна етика, спосіб життя і
навіть самоідентифікація.

Як бачимо, при певній розробленості проблеми су-
часною економічною наукою, багато її аспектів зали-
шаються дослідженими недостатньо. Зокрема потрібен
аналіз форм взаємозв'язку відносин власності та серед-
нього класу в перехідному періоді.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета нашого дослідження полягає в тому, щоб на

основі системного вивчення взаємозв'язку різних форм
власності та соціальної структури суспільства, виявити
шляхи підвищення ефективності впливу державної, при-
ватної та муніципальної власності на формування і роз-
виток середнього класу в умовах системної трансфор-
мації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Середній клас розглядається вченими в політико-

ідеологічному, національно-культурному та інших на-
прямах [1, с. 43]. Соціально-економічною основою се-
реднього класу є власність. А це означає, що по-перше,
ідентифікація середнього класу з класом власників
об'єктивно обумовлює необхідність постійного онов-
лення методології і методики дослідження середнього
класу, виявлення відповідних міждисциплінарних
зв'язків і відносин.

По-друге, "власницькі" трактування і характеристи-
ки середнього класу безпосередньо пов'язані з механі-
змом господарських мотивацій особи і домогосподар-
ства. В сучасній економічній теорії не є дискусійним пи-
тання про функціональну залежність власності і еконо-
мічної зацікавленості господарського агента в певній
творчій діяльності. Без власності, як свідчить світова і
вітчизняна практика, механізм господарських мотивацій
створити не вдасться. Важливо підкреслити, що в на-

шому розумінні ролі і значення власності у створенні в
особи необхідної зацікавленості до творчої діяльності,
йдеться про систему форм і видів власності.

По-третє, власність, що розглядається як система
форм і видів, забезпечує особі реальну економічну сво-
боду і безпеку. Так, ефект "багатоджерельності" до-
ходів забезпечує дійсну економічну свободу особи. Але
не лише. Система власності забезпечує особі певну га-
рантію її досягнутого прибуткового статусу, закладає
основи безповоротності результатів саморозвитку і са-
мореалізації. Економічна свобода і безпека особи, що
робить її представником середнього класу, пов'язані
також з можливістю диверсифікації людського і інте-
лектуального капіталу особи.

По-четверте, власність сприяє підвищенню ефектив-
ності творчої діяльності середнього класу [2, с. 73].
Відомо, що механізмом господарських мотивацій не ви-
черпується роль і значення власності в сучасній еко-
номіці. Ця творчість має цілий ряд форм свого прояву.
Перш за все, власники, як представники середнього
класу забезпечують здорову конкуренцію один з одним.
Очевидно, що неправові методи конкуренції позбавля-
ють можливості формувати і довготривало зберігати
відповідний імідж і репутацію [3, с. 9].

На думку Антошкіної Л. в сучасних умовах істотно
актуалізується роль інтелектуальної власності серед-
нього класу. Володіння інтелектуальною власністю за-
безпечує так звану ноосферну ефективність виробни-
цтва. Така "екоекономічна" результативність творчої
діяльності середнього класу в даний час все більш стає
базисною основою нової якості економічного зростан-
ня як такого. Отже, інтелектуалізація підготовки і діяль-
ності середнього класу є найважливішим завданням тих
суб'єктів і відповідних суспільних структур, які відпові-
дальні за розробку соціально-економічної політики в
цілому [4, с. 26].

На системі власності середнього класу як факторі
перетворення економічних інтересів даного класу в його
ж політичні цілі наголошує Варнавський В.Г. На його
думку економічна свобода і безпека, а також мож-
ливість і здатність нарощувати свій прибутковий статус
шляхом диверсифікації творчої діяльності дозволяє се-
редньому класу заявляти про себе і в політичному про-
сторі країни [5, с. 110].

Знаючи "власницьку" конструкцію середнього кла-
су, можна виділити конкретні напрями впливу держави
на процес формування і економічну реалізацію влас-
ності середнього класу. При цьому важливо мати на
увазі наступну обставину: будь-який вплив держави на
соціально-економічну "матерію" суспільства ряд вчених
(Будюк Т.А., Колесникова Є.А. та ін.) розглядають як
функціонування державної власності, оскільки механізм
такого впливу є не що інше, як процес економічної реа-
лізації власності держави на владні повноваження (точ-
ніше — на інститути і виробництво, реалізація яких і є
буття державної влади). Держава відповідальна за ство-
рення сприятливих інституційних умов, що забезпечу-
ють зацікавленість номінальних власників людського
капіталу і інших чинників виробництва в організації твор-
чого привласнення цінностей. Для цього вона повинна
здійснювати наступні послідовні кроки: здійснювати
специфікацію юридичного права власності, що забез-
печить доступ до засобів виробництва тих, хто зможе
високоефективно налагодити процес виробництва;
будь-який суб'єкт економічних відносин не повинен заз-
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навати труднощів і мати перед собою "бар'єри", оскіль-
ки в іншому випадку творчий потенціал факторів вироб-
ництва може залишитися "законсервованим"; здійсню-
вати захист власників факторів виробництва і відповід-
них юридичних прав від неправових, "форс-мажорних"
та інших дій не тільки контрагентів по бізнесу, але й
представників офіційної влади.

Ще одна проблема полягає в тому, що специфічним
людським фактором виробництва нових інститутів влас-
ності є бюрократичний апарат чиновників. При слабкості
громадянського суспільства, цей апарат може гальму-
вати процес формування середнього класу. Так, на дум-
ку Мендрула О., чим сильніший середній клас, тим слаб-
ша влада бюрократії і, отже, в останньої менше можли-
востей і повноважень одержувати адміністративну рен-
ту. Очевидно, що відзначені проблеми вимагають нео-
рдинарних заходів і рішень, ініційованих як самою дер-
жавою, так і безпосередньо громадянським суспіль-
ством [6, с. 43].

Ще однією причиною нечисленності українського
середнього класу є об'єктивна неможливість високое-
фективно економічно реалізувати номінальну власність.
Для вирішення даної проблеми важливо здійснити по-
чатковий "зсув" деяких традиційних акцентів: рівень і
якість життя особи і домогосподарства мають визнача-
тися не декларованістю форм власності в тих або інших
цивільно-правових актах держави, а реальною можли-
вістю організувати процес "прибутковості" даної влас-
ності. Держава повинна створювати такі інститути, котрі
б "залучали" власників людського капіталу і власників
інших факторів виробництва у виробничий, а не в "роз-
подільний" сектор національного господарства, припи-
няли функціонування адміністративного ринку.

Стосовно характеристики економічної влади мож-
на відзначити, що власником владних повноважень є той
суб'єкт, який концентрує якусь "критичну масу" певних
владних повноважень. У контексті сказаного, "...саме
державна влада ... є, по-перше, об'єктом конкурентно-
го доступу для всіх господарських агентів, що здійсню-
ють політичний пошук ренти; по-друге, державна влада
стає метою і "конструктивним" задумом функціонуван-
ня політичного ринку і пов'язаної з ним інституційної
інфраструктури. Якщо йдеться про функціональну кон-
цепцію держави і державної власності, то саме мож-
ливість привласнення і відповідного використання дер-
жавної влади перетворює політичний ринок в арену
жорстокої боротьби політичних груп і партій. Пояс-
нюється це тим, що всі інші сфери відносин привласнен-
ня особистих, приватних і суспільних благ є похідними
від привласнення державної влади, яка створює "пра-
вила гри" і через цю обставину завжди має велику "пе-
реговорну силу" [7, с. 78].

У той же час, дискусійним є положення про важ-
ливість і значущість саме приватної власності у вирі-
шенні завдань всебічного розвитку особи і, відповідно,
становлення середнього класу. Вітчизняні автори розг-
лядають соціально-економічні витоки середнього кла-
су безпосередньо в контексті розвитку власності. При
цьому введено в науковий обіг поняття "клас середніх
власників", під яким пропонується розуміти "...деякий
соціально-економічний "шар" суб'єктів власності на
різні види капіталу; причому економічна реалізація даної
власності здійснюється в умовах високоефективних
інститутів і забезпечує не тільки розширене індивідуаль-
не відтворення, але і зацікавленість відповідних влас-

ників в збереженні основ існуючої господарської і сус-
пільно-політичної системи. Вочевидь, лише при зазна-
чених обставинах особа або домогосподарство може
самоідентифікувати себе з середнім класом" [8, с.109].

Зазначене положення націлює на те, щоб виявлен-
ня ролі приватної власності в розширеному відтворенні
середнього класу розглядалося в єдності і в контексті
розвитку системи власності як такої. Тому, якщо вихо-
дити з того, що "клас середніх власників" є учасником
різних форм і видів власності, що і робить даних влас-
ників середнім класом як таким, то ми можемо конста-
тувати, що: "клас середніх власників" як соціально-еко-
номічна онтологія середнього класу включає і "клас
приватників-власників", що є лише одним з базисних
основ даного середнього класу.

Представники даного класу є, або повинні бути суве-
ренними власниками свого приватного трудового і інте-
лектуального капіталу. Саме в капіталі матеріалізується
приватна власність людини як особи, причому стратегічні
позиції тут займає власність на інтелектуальний капітал і
відповідні здібності [9, с. 68]. Формування класу "се-
редніх" приватників-власників не може здійснюватися
поза сферою вирішення проблем становлення соціаль-
но орієнтованої економіки в цілому, а так само поза про-
блемами розвитку соціальних відносин як таких. Це по-
яснюється тим, що теоретичним базисом формування
соціальних основ ринкових реформ є концепція соціаль-
ної ринкової економіки [10, с.111]. Соціально-орієнто-
вана економіка служить і особі, і суспільству. Причому
сам ринок "байдужий" до більшості соціальних проблем,
що об'єктивно обумовлює необхідність активної соціаль-
ної політики держави. Очевидно, що всі аспекти соціаль-
них завдань повинні розглядатися в органічній єдності, а
соціальне партнерство стає найважливішим чинником їх
високоефективного вирішення.

Вітчизняна і зарубіжна практика довела, що стійкою
може бути тільки та система власності і привласнення, яка
включає і об'єднує різні соціально-економічні, соціально-
побутові, соціально-національні і інші устрої і форми
організації життєдіяльності. Їх сукупність повинна бути до-
статньою для реалізації різних сторін потенціалу країни і
її народу і забезпечення інтересів всіх соціальних верств.
Виникаюча система диверсифікованого привласнення при-
ватних благ позитивно позначається і на процесах розвит-
ку суспільства. Тут, поза сумнівом, зростає якість соціаль-
ної захищеності особи, що формує основу соціальної ста-
більності нації, визначальної перспективи розвитку всієї
соціально-економічної системи [11, с.11].

У нашому суспільстві повинне утвердитися розумін-
ня і переконання того, що суспільство вище за державу,
що правова держава є "виробничим" результатом
дієздатного громадянського суспільства. Поза рамками
саме такого розуміння взаємозв'язку суспільства і дер-
жави перспективи формування і розвитку класу середніх
приватників-власників навряд чи представляються реаль-
ними [12, с.17]. Водночас, клас середніх приватників-
власників повинен бути активним учасником підприєм-
ницької діяльності у сфері малого і середнього бізнесу.

На сьогоднішній день середній клас може активно
формуватися в процесі ефективного використання му-
ніципальної власності. Сутність даної власності пов'я-
зана з розвитком і становленням місцевого самовряду-
вання. Муніципальна власність виражає відносини між
членами співтовариства з приводу розпорядження, во-
лодіння і користування землею, природними ресурса-
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ми, рухомим і нерухомим майном, що знаходиться у
власності цього співтовариства.

Проведення муніципальної економічної політики не-
можливе без наявності закріпленої за органами місце-
вого самоврядування власності. Муніципальна власність
виступає основним елементом функціонування місцево-
го господарства. Тобто можна сказати, що муніципаль-
на власність — це відносини між суб'єктами даної тери-
торіальної системи по спільному володінню, користуван-
ню і розпорядженню природними ресурсами, виробни-
чими і соціальними комплексами для забезпечення умов
безперервного відтворення даної системи [13, с. 80].

Муніципальна власність має використовуватись для
задоволення потреб населення муніципального утво-
рення. Розглянемо муніципальну власність за ознакою
її участі в стадіях відтворювального процесу: по-перше,
вона бере участь у виробництві суспільних благ, необх-
ідних місцевому співтовариству; по-друге, муніципаль-
на власність, бере участь в процесі розподілу суспіль-
них благ, необхідних для відтворення населення муні-
ципального утворення [14, с. 211].

Муніципальна власність характеризується наявністю
багатосуб'єктних відносин, до складу яких входять
відносини між населенням території і органами місце-
вого самоврядування; між населенням і муніципальни-
ми підприємствами, установами; між муніципальними
підприємствами, установами і органами місцевого са-
моврядування; відносини органів місцевого самовряду-
вання з державною владою. Всі суб'єкти є учасниками
забезпечення процесу відтворення суспільних благ, але
кожний з них має свою мету: населення — споживання
благ, задоволення потреб життєзабезпечення; муніци-
пальні підприємства — отримання соціальних, економ-
ічних, фінансових вигод; органи місцевого самоуправ-
ління — забезпечення необхідних умов процесу відтво-
рення суспільних благ [15, с.129].

З позицій забезпечення соціально-економічного
розвитку міста можна виділити декілька основних
функцій муніципальної власності:

— забезпечення розвитку соціальної інфраструкту-
ри. Кількісне зростання об'єктів, що забезпечують жит-
тєдіяльність місцевого співтовариства (особливо в со-
ціальній сфері), створення додаткових робочих місць;

— поповнення доходів місцевого бюджету за раху-
нок орендного використання муніципальної власності,
передачі майна на баланс господарюючим суб'єктам і
отримання прибутку від ведення цими суб'єктами, гос-
подарської діяльності [16, с. 217].

Тобто, основною функцією муніципальної власності є
формування економічного базису для забезпечення про-
цесу, який сприятиме розвитку і реалізації соціально-еко-
номічних інтересів населення окремої території. Для
більшої ефективності цього процесу муніципалітетам слід
шукати можливості розвитку місцевих територіальних ут-
ворень шляхом ефективного використання муніципальної
власності. Розробка ефективного механізму управління
муніципальною власністю повинна бути направлена на от-
римання можливих нематеріальних результатів у вигляді:

— кількісного і якісного приросту об'єктів, що за-
безпечують життєдіяльність місцевого співтовариства і
зростання об'ємів і якості вироблюваних ними продукції
і послуг;

— утворення додаткових робочих місць;
— зміцнення конкурентного середовища і, як наслідок,

зниження цін на споживчому ринку товарів і послуг.

Відносно самостійне людське співтовариство, що
веде спільну життєдіяльність в історично певних тери-
торіальних умовах (муніципалітет) знаходиться в
органічній єдності через відносини муніципальної влас-
ності і середнього класу. Муніципальна власність є ос-
новоположним елементом реалізації економічних інте-
ресів жителів міста [17, с. 174]. Ефективність управлін-
ня муніципальною власністю може бути визначена че-
рез зміну якості життя населення муніципального утво-
рення. Середній клас є найадекватнішим носієм і вираз-
ником суспільних інтересів, стабілізатором економічно-
го і соціального розвитку місцевого суспільства і при-
хильником соціального партнерства [18, с. 37].

Раціональне використання власності муніципальних
утворень служить базою для формування соціальних
програм розвитку території, подолання бідності, роз-
витку інтелектуального і економічного потенціалу му-
ніципалітету.

Приватна власність є абсолютною цінністю і в такій
якості виступає базовою формою щодо похідних від неї
форм власності (за винятком суспільної, що виникає на
відповідних етапах розвитку людства). Оскільки люди-
на — природно-соціальна істота, вона належить собі і є
(приватним) власником даних їй від природи знарядь
праці (до них, зокрема, належать органи тіла людини,
інтелект тощо). У країнах з розвинутою ринковою еко-
номікою загальною тенденцією еволюції відносин влас-
ності стає поступовий перехід від відносин приватного
до відносин асоційованого привласнення, причому не
лише в бізнесі, а й у сфері державної політики.

Державна власність опановує ті сфери економіки,
де приватний сектор через ряд причин (низька прибут-
ковість, значні розміри капіталовкладень та терміни їх
окупності, великий ризик або його невизначеність) не
бажає або не може брати участі. Проте головне її при-
значення полягає в перерозподілі певної частини вироб-
лених у суспільстві благ, що надходять до бюджету у
вигляді податків, різного роду платежів, та їх наступно-
му спрямуванні на задоволення життєво необхідних су-
спільних потреб — розвиток соціальної інфраструкту-
ри, охорону навколишнього середовища, соціальне за-
безпечення населення.

ВИСНОВКИ
Отже, середній клас — це соціальна страта суспіль-

ства, що бере участь у всіх формах і видах власності, і
ідентифікувати даний клас тільки або переважно з при-
ватною власністю не правомірно. Оскільки соціально-
економічною основою середнього класу є його систе-
ма власності, можна виділити конкретні напрями дії дер-
жави на процес формування і економічної реалізації
даної власності. При цьому всяку дію держави на соці-
ально-економічну "матерію" суспільства ми розглядає-
мо як функціонування державної власності. Завдання
держави в цьому випадку полягає у створенні сприят-
ливих умов, що забезпечують зацікавленість номіналь-
них власників людського капіталу і інших факторів ви-
робництва в організації творчо-трудового привласнен-
ня цінностей.

Муніципальна власність виступає одним з основних
чинників підвищення добробуту населення території. За-
соби від реалізації об'єктів даного виду власності дають
можливість фінансування конкретних місцевих програм,
а згодом і розвитку інноваційного потенціалу муніципаль-
ного співтовариства. Раціональне використання власності
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муніципальних утворень служить базою для формуван-
ня соціальних програм розвитку території, подолання
бідності, розвитку інтелектуального і економічного по-
тенціалу муніципалітету, а також формування середньо-
го класу як основи соціальної стабільності суспільства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підвищення світових цін на нафту та природний газ,

конфлікти з Росією з приводу цін на енергоносії,
повільні темпи розвитку вітчизняного нафтогазовидо-
бування — все це ставить українську економіку в скрут-
не становище. Ці обставини роблять паливо-енергетич-
ний комплекс (ПЕК) України повністю залежним від іно-
земних держав та компаній.

Наслідком такої залежності є постійне зростан-
ня внутрішніх цін на енергоносії, що у свою чергу
через збільшення транспортних витрат призводить
до здорожчання всіх видів товарів і послуг. Зважа-
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Питання енергозбереження та енергоефективності з кожним роком стають все більш акту-
альними. Серед причин можна виділити: дефіцит та постійне зменшення природних ресурсів;
висока енергоємність української економіки; поступове збільшення споживання; щорічне зро-
стання цін на імпортовані Україною енергоресурси; питання енергетичної безпеки України.

Така ситуація змушує шукати шляхи перебудови національного господарства. Одним з таких
шляхів є розвиток нетрадиційних джерел енергії. У статті проведено аналіз системи енергоза-
безпечення України та обгрунтовано значення альтернативних джерел енергії для забезпечен-
ня енергетичної безпеки країни. Наведено прогнозні показники щодо використання альтерна-
тивних джерел енергії. Запропоновано пріоритетні напрями модернізації системи енергоза-
безпечення в Україні.

The issue of energy conservation and energy efficiency every year becoming more relevant. The
reasons are: deficit reduction and permanent natural resources; high energy Ukrainian economy;
gradual increase in consumption; annual increase in prices of imported energy Ukraine; energy
security of Ukraine.

This situation makes the search for ways of restructuring the national economy. One such way is
the development of alternative energy sources. The energy systems of Ukraine and reasonable value
of alternative energy sources to ensure energy security are analyzed. The forward-looking indicators
for the use of alternative energy sources are considered. The priority directions of modernization of
energy systems in Ukraine are proposed.
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ючи на це, пріоритетним напрямом розвитку вітчиз-
няної економіки є зниження залежності національ-
ної економіки від зовнішнього енергопостачання,
передусім, шляхом проведення дійової енергозбер-
ігаючої політики.

Проблема енергозбереження тісно пов'язана з про-
блемами енергетики, екології, технічного переозброє-
ння та структурної перебудови економіки вцілому.

Метою дослідження є визначення найбільш перспек-
тивних напрямів розвитку альтернативних джерел енер-
гії в Україні, встановлення їх потенціалу і значення для
забезпечення енергетичної безпеки України.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема використання альтернативних джерел
енергії широко досліджена вітчизняними та зарубіжни-
ми науковцями, серед яких М. Булгакова, М. Приступа,
Т.А. Тищук, Ю.М. Харазішвілі, О.І. Іванов, О.М. Суходо-
ля та інші. Сучасні науковці працюють над вирішенням
проблеми модернізації системи енергозабезпечення,
аналізуючи фактори та перспективи. Однак актуальність
даної теми дозволяє нам провести свій аналіз енерго-
зберігаючих технологій в Україні.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Альтернативні та поновлювані джерела енергії є

одним із найважливіших критеріїв сталого розвитку
світової спільноти. Здійснюється пошук нових та вдос-
коналення існуючих технологій, виведення їх до еконо-
мічно ефективного рівня та розширення сфер викорис-
тання. Головними причинами такої уваги є очікуване
вичерпання запасів органічних видів палива, різке зро-
стання їх ціни, недосконалість та низька ефективність
технологій їхнього використання, шкідливий вплив на
довкілля, наслідки якого все більше і більше турбують
світову спільноту [1].

Отже, використання природної енергії пов'язане з
двома проблемами. Перша — запаси відновлюваних
джерел енергії вичерпуються, друга — сучасні способи
виробництва енергії завдають непоправної шкоди дов-
кіллю та людині внаслідок шкідливих викидів.

Слово "енергозбереження", безумовно, добре
знайоме і сенс його нам здається абсолютно очевид-
ним. Але говорячи про енергозбереження як про пред-
мет вивчення, з самого початку слід однозначно визна-
чити, що мається на увазі. У 1994 році в Україні прийня-
то Закон про енергозбереження, в якому цей термін виз-
начається як "діяльність, яка спрямована на раціональ-
не використання та економне споживання первинної та
перетвореної енергії і природних енергетичних ре-
сурсів". У свою чергу, "раціональне використання" енер-
горесурсів в даному Законі визначено як "досягнення
максимальної ефективності використання енергетичних
ресурсів при існуючому рівні розвитку техніки і техно-
логії".

На тлі енергетичної кризи актуальним є питання пе-
реходу від традиційних джерел енергії до нових, — аль-
тернативних. Альтернативні та поновлювальні джерела
енергії досить давно та успішно використовуються по
всьому світу.

Перевагами альтернативних та поновлювальних
джерел енергії є:

— практична невичерпність;
— не забруднюють навколишнє середовище;
— відпадає необхідність у добуванні, переробці та

транспортуванні палива;
— не використовується вода для охолодження,

відсутні відходи;
— не потрібно дефіцитних високотемпературних

матеріалів, за винятком сонячних концентраторів теп-
ла.

Світова спільнота вживає активні дії щодо зменшен-
ня негативного впливу людини на планету, підвищення
ефективності використання існуючих ресурсів та пошу-

ку нових, ефективніших джерел енергії [2].
До країн, які найбільш інтенсивно розвивають тех-

нології та ринки альтернативних і поновлюваних дже-
рел енергії, слід віднести: США, країни ЄС (у першу чер-
гу, Швецію, Австрію, Фінляндію, Німеччину, Португа-
лію, Іспанію), Японію, Китай. Останнім часом активізу-
валися в цьому напрямі Бразилія та Індія.

Сьогодні найбільш динамічно розвиваються: вітро-
енергетика, біоенергетика, сонячна енергетика та вико-
ристання низькопотенційної енергії із застосуванням
теплових насосів. Україна переймає досвід розробок
іноземних партнерів, і втілює в життя деякі проекти з
використання альтернативних джерел енергії.

Низька енергоефективність стала одним із чинників
кризових явищ в Україні. Фактор енергозбереження є
визначальним для енергетичної стратегії держави.
Вцілому тут фокусуються проблеми як ефективності
роботи паливно-енергетичного комплексу, так і його
здатності забезпечити ресурсами належне функціону-
вання економіки.

Енергозбереження має суттєвий вплив на енергетич-
ну безпеку держави, оскільки неефективне споживан-
ня паливно-енергетичних ресурсів вимагає великих об-
сягів їх імпорту, що обумовлює значну залежність від
країн-експортерів.

Україна має дуже високу енергоємність ВВП (ЕВВП),
або, інакше кажучи, наша економіка є надзвичайно
енергозатратною. Цей показник розраховується як ча-
стка вартості енергоресурсів і ВВП країни. Хоча за ос-
танні десять років в Україні спостерігається зниження
ЕВВП, вона продовжує залишатися достатньо високою,
що в 2,1—3,7 рази перевищує енергоємність економіч-
но розвинутих країн. Це примушує забезпечувати кон-
курентоспроможність вітчизняних товарів за рахунок,
наприклад, продажу товарів за демпінговими цінами або
зниження витрат на оплату праці.

Посилена орієнтація на енергозбереження є чи не
єдиним логічним шляхом розвитку енергетики України,
яка щороку витрачає лише на закупку іноземного газу
біля 7,5 млрд доларів (а це майже п'ята частина дер-
жавного бюджету) [3].

Практично всі індустріально розвинуті держави ма-
ють і послідовно впроваджують програми ресурсозбе-
реження на національному, регіональному та галузево-
му рівнях. Використання світового досвіду вирішення
проблем збереження ресурсів на теренах України за-
безпечить екологічну безпеку та баланс, ресурсну ефек-
тивність і зростання економіки країни в цілому, тобто
держава стане конкурентоспроможною на світовому
ринку.

Розроблена державою Енергетична стратегія Украї-
ни на період до 2030 року визначає пріоритетні напря-
ми та обсяги енергозбереження в Україні, потенціал
розвитку відновлюваних та нетрадиційних джерел енер-
гії [6].

Основними стратегічними напрямами підвищення
енергетичної ефективності та реалізації потенціалу
енергозбереження є технологічна та структурна пере-
будова економіки і соціальної сфери країни, створення
економічних, адміністративних і нормативно-правових
механізмів, що забезпечують підвищення енергоефек-
тивності та обсягів енергозбереження.
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Технічною складовою потенціалу енергозбереження
є підвищення ефективності виробництва (видобутку), пе-
ретворення, транспортування та споживання енергоре-
сурсів і відповідно зниження енергоємності продукції та
надання послуг за рахунок впровадження новітніх енер-
гоефективних технологій та енергозберігаючих заходів.

Структурною складовою потенціалу енергозбере-
ження є зміна макроекономічних пропорцій в економіці
з метою зниження рівнів енергоспоживання; зменшен-
ня питомої ваги енергоємних галузей і виробництв про-
мисловості та транспорту за рахунок розвитку науко-
містких галузей і виробництв з низькою енергоємністю
та матеріаломісткістю.

Прогнозуючи подальший розвиток економіки й
енергетики на основі найбільш ефективних технологій,
експерти дійшли висновку про можливість часткової або
повної, залежно від регіону, заміни ядерного і викоп-
ного палива відновлюваними джерелами енергії. На-
приклад, сценарій, розроблений для Данії, демонструє,
що перехід до сталої енергетичної системи не переви-
щить витрат, необхідних для підтримування традицій-
ної енергетики, принаймні у найближчі тридцять років,
але викиди СО

2
 можна зменшити на 70 %.

Чи може економіка України розвиватися за подібним
сценарієм? Агентством з відновлюваної енергетики про-
ведено оцінку перспектив сталого розвитку енергетично-
го сектора України. Визначено, що, на відміну від поло-
жень проекту Енергетичної стратегії України на період до
2030 року, необхідно прискореними темпами освоювати
технічно доступні ресурси відновлюваних джерел енергії.
За таких умов енергетика України стане розвиватися на
технологічній та технічній базі, аналогічній до країн ЄС.

Розвідані ресурси вугілля становлять майже 52,6
млрд т, що цілком достатньо, щоб забезпечити потреби
України на сотні років. Проте за останні десять років
річний видобуток вугілля зменшився зі 165 до 83 млн
т/рік, і відновити більші обсяги дуже складно.

Ситуація з нафтою та природним газом в Україні
також невтішна: розвідані запаси становлять 222 млн т

— і невдовзі можуть вичерпа-
тися. За останнє десятиріччя
видобуток нафти зменшився з
5,2 до 3,8 млн т/рік за річної
потреби близько 30 — 35 млн
т. Згідно з планами розвитку
галузі, є наміри стабілізувати
видобуток нафти на рівні
5,2 млн т/рік. Розвідні запа-
си природного газу станов-
лять 1220 млрд м3, але вони
розпорошені в ряді малих ро-
довищ. Фахівці припускають,
що після деякого росту видо-
бутку неминуче настане пері-
од вичерпання нафтових і га-
зових родовищ. На території
України є значні поклади ура-
нових руд, що дозволяє ство-
рити повний цикл добування
урану й переробки його на
ядерне паливо.

Вважається, що встановле-
на потужність вітроелектростанцій в складі централізова-
ної енергосистеми України може складати до 16000 МВт.
Коефіцієнт використання встановленої потужності 30%
(2630 гол/рік), — цілком реальний для кліматичних умов
показник, якщо використовувати сучасні вітроелектричні
установки. У такому разі потенціал використання енергії
вітру становитиме 42 ТВт*год./рік. Планується збудува-
ти до 2030 року ВЕС сумарною потужністю 11290 МВт з
річним виробництвом майже 25 ТВт*год./рік електрое-
нергії. Отже, до 2050-го року технічний потенціал будів-
ництва ВЕС буде практично реалізованим, а виробництво
ними електроенергії може сягнути 42 ТВт*год./рік [4].

У наших кліматичних умовах сонячну енергію можна
використовувати для створення цілорічних систем теп-
лопостачання. Такі технічні рішення реалізовані в бага-
тьох країнах, розташованих значно південніше України.
Використовуючи сонячні колектори з розрахунку 3,9 м2

на людину та за річного виробництва 400 кВт*год. з 1 м2

сонячного колектора, потенціал використання енергії
сонця становитиме майже 75 ТВт*год./рік. Можна очі-
кувати, що в 2050-му сонячні колектори будуть виробля-
ти 23 ТВт*год./рік теплової енергії, що становитиме лише
30% від технічного доступного потенціалу [5].

Технічно доступний потенціал гідроенергетики в Ук-
раїні дорівнює 81 ТВт*год./рік. Сумарний невикорис-
таний економічно доцільний потенціал досить потужних
ГЕС становить 17 — 19 млрд кВт*год., малої гідроенер-
гетики — до 3,7 млрд кВт*год., отже сумарний економ-
ічно доцільний потенціал гідроенергетики сягає близь-
ко 33 ТВт*год./рік. За прогнозами, у 2030 році вироб-
ництво електричної енергії на ГЕС становитиме 15,1
ТВт*год./рік, тож можна припустити, що воно зроста-
тиме і в подальшому досягне 25 ТВт*год./рік у 2050-
му [4].

Вирішення енергетичної проблеми, подолання енер-
гетичної залежності економіки України тісно пов'язано
з успішною модернізацією системи енергозабезпечен-
ня, що розглядається як невід'ємна складова структур-
ної перебудови національного господарства.
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Серед пріоритетних напрямів модернізації системи
енергозабезпечення в Україні можна навести наступні:

— диверсифікація системи енергопостачання та
енергозабезпечення;

— оновлення та технічна модернізація основних
фондів енергетики та її інфраструктури;

— впровадження та стимулювання раціонального
використання паливно-енергетичних ресурсів шляхом
комбінованого виробництва електричної та теплової
енергії (когенерації) з використанням місцевих енерге-
тичних ресурсів (наприклад — вугілля, торфу, ресурсів
відновлювальної енергетики тощо);

— запровадження дієвих механізмів щодо стимулю-
вання інноваційного освоєння наявних на місцевому (ре-
гіональному) рівні як традиційних (природних копалин —
покладів торфу, бурого вугілля, горючих сланців; відходів
вуглевидобутку — метанового газу), так і альтернатив-
них (відновлювальних) паливно-енергетичних ресурсів.

Особливу увагу в Україні слід приділити розвитку
альтернативної (відновлювальної) енергетики як не-
від'ємної складової процесів імпортозаміщення та
структурної перебудови національного господарства.

Україна має потужний потенціал щодо освоєння
ресурсів геліоенергетики (енергія сонця); вітрової енер-
гетики; розвитку малих гідроелектростанцій; освоєння
ресурсів біологічного походження: відходів сільсько-
господарського виробництва — рослинництва (солома,
лузга соняшника, стебла кукурудзи); тваринництва (біо-
логічні відходи); відходів деревообробки тощо. Потуж-
ний потенціал щодо розвитку альтернативної енергети-
ки мають регіони України, що спеціалізуються на вироб-
ництві сільськогосподарської продукції [2].

ВИСНОВОК
Отже, вагомість альтернативних джерел енергії в су-

часній економіці зростає в міру зменшення запасів тради-
ційних енергетичних ресурсів та збільшення вартості їх
видобутку. Потенціал енергозбереження в Україні досить
високий, що визнають усі фахівці та представники влади.
На даний час в Україні вже розроблено ряд документів,
визначені правові, економічні, соціальні та екологічні ос-
нови енергозбереження, для розвитку альтернативних та
поновлюваних джерел енергії. Тобто перший крок у роз-
витку енергозбереження вже зроблений. Дивлячись у май-
бутнє України, прагнення до вдосконалення світу, стабіл-
ізації економіки, збереження природи нашої країни, ви-
користання альтернативних та поновлюваних джерел
енергії є невід'ємною частиною нашого розвитку.

Прогнозуючи подальший розвиток економіки й енер-
гетики на основі сучасних найбільш ефективних техно-
логій, незалежні експерти дійшли висновку про можливість
часткової або повної, залежно від регіону, заміни ядерно-
го і викопного палива відновлюваними джерелами енергії.
За умови прискорення темпів опанування технічно доступ-
них ресурсів, енергетика України стане розвиватись на
технологічній та технічній базі, аналогічно до країн ЄС.

Складовою модернізації системи енергозабезпечен-
ня має стати налагодження регулярного, систематично-
го моніторингу та дієвого контролю за ефективним ви-
користанням паливно-енергетичних ресурсів (суб'єктами
всіх форм власності). На місцевому (регіональному) рівні
серед суб'єктів господарювання всіх форм власності та

населення доцільно запровадити популяризацію даних
про економічні, екологічні, соціальні переваги енергоз-
береження та про економічні переваги переходу на ви-
користання альтернативної енергетики. Слід налагодити
роботу щодо підвищення громадського освітнього рівня,
поінформованості населення у цій сфері. В Україні доц-
ільно створити регіональні мережі поширення інформації,
налагодити регулярну роботу консультативних центрів та
центрів підвищення кваліфікації персоналу з питань енер-
гоефективності та енергозбереження.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У високодинамічному середовищі банківський сек-

тор є одним з тих секторів української економіки, що
найбільш швидко розвивається, а ефективне управлін-
ня його фінансовими результатами є одним з найголов-
ніших чинників цього розвитку. Однак сучасні умови
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У статті доведено актуальність використання системно-процесного підходу до управління
фінансовими результатами комерційного банку. Обгрунтовано, що це управління необхідно
розглядати як систему, яка поєднує мету, завдання, принципи, функції, методи та як процес
прийняття управлінських рішень щодо формування, розподілу і використання фінансових ре-
зультатів комерційного банку. Встановлено, що система управління фінансовими результата-
ми комерційного банку потребує комплексного розгляду та удосконалення. Визначено елемен-
ти системи управління фінансовими результатами комерційного банку, надано їх характерис-
тику. Викладено авторське бачення щодо мети, завдань і принципів управління фінансовими
результатами комерційного банку, обгрунтовано їх зміст. Розроблено функціональну систему
управління фінансовими результатами комерційного банку, яка поєднує функції управлінської
підсистеми та функції підсистеми, що управляється. Розглянуто процес управління фінансо-
вими результатами комерційного банку, визначено етапи, за якими воно здійснюється.

The article proves the relevance of using the system- process approach to managing the financial
performance of commercial banks. Proved that this control should be seen as a system that combines
the goals, objectives, principles, functions, methods and how the decision making process concerning
the formation, distribution and use of financial performance of commercial banks. It was established
that the system of financial performance of commercial banks require a comprehensive review and
improvement. The elements of managing financial performance of commercial banks, given their
characteristics. The article presents the author's vision of the goals, objectives and principles of
financial performance of commercial banks, justified their content. The functional management
system financial performance of commercial banks, which combines the functions of management
subsystems and subsystem functions that run. The process of managing financial performance of
commercial banks, the stages by which it is carried out.

Ключові слова: комерційний банк, система, управління, фінансові результати.
Key words: commercial bank, system, management, financial results.

функціонування банківських установ пов'язані з виник-
ненням кризових явищ, викликаних політичною та
фінансовою нестабільністю в Україні. Це суттєво відби-
вається на результатах їхньої діяльності та може при-
звести до погіршення фінансового стану комерційних
банків.

PERFECTION MANAGING FINANCIAL PERFORMANCE OF COMMERCIAL BANKS USING
SYSTEM-PROCESS APPROACH
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Для мінімізації негативних впливів та зниження
фінансових ризиків виникає необхідність якісного
управління фінансовими результатами комерційних
банків. Ця ланка управлінської роботи є найбільш склад-
ним, важливим і пріоритетним завданням, яке ставить-
ся перед керівництвом будь-якого комерційного банку.

При ринковому підході господарювання головним
критерієм ефективної діяльності комерційного банку є
збагачення його власників, залучення вкладників та інших
клієнтів, а також забезпечення добробуту працівників. Це
стає можливим за умови беззбиткової діяльності комер-
ційного банку, отримання високих фінансових резуль-
татів і, як наслідок, забезпечення його платоспромож-
ності, ліквідності та фінансової стійкості. Отже, можна
стверджувати, що ефективне управління фінансовими ре-

зультатами комерційного банку актуаль-
ним напрямом дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

В економічній літературі питання
управління фінансовими результатами
знаходиться у центрі уваги багатьох
науковців і практиків. Дослідники, в основ-
ному, приділяють увагу формуванню,
розподілу та використанню фінансових
результатів (прибутків) підприємств,
однак управління тфінансовими резуль-
татами комерційних банків розглядаєть-
ся дуже обмежено. Так, окремі аспекти
ролі та значення фінансових результатів
у забезпеченні ефективної діяльності
комерційних банків висвітлюються в
працях таких науковців, як Савіна Л.О.
[2], Тимошенко О.П. [4], Примостка Л.О.
[1], Петров, А.Ю. [3] та ін. Особливос-
тям управління прибутком комерційно-
го банку присвячено монографію

Криклій О.А. [5]. Однак, не заважаючи на різні наукові
погляди, питання удосконалення управління фінансови-
ми результатами комерційного банку із застосуванням
системно-процесного підходу залишаються недостат-
ньо вивченими та потребують подальшого розв'язання.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження, результати якого викладено в

даній статті, є удосконалення управління фінансовими
результатами комерційного банку із застосуванням си-
стемно-процесного підходу.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Суть системного підходу обумовлює те, що визна-
чення й розуміння будь-яких взаємопов'язаних процесів

та управління ними доцільно
розглядати як систему, яка ство-
рюється для забезпечення ре-
зультативного та ефективного
досягнення цілей. Реалізація си-
стемного підходу тісно пов'язана
використанням процесного під-
ходу, який полягає в тому, що
будь-яку діяльність, у результаті
якої вхідні дані системи перетво-
рюються у вихідні, доцільно роз-
глядати як процес або сукупність
процесів.

Отже, управління фінансови-
ми результатами комерційного
банку (КБ) із застосуванням сис-
темно-процесного підходу роз-
глядається нами як:

— система, яка поєднує мету,
завдання, принципи, функції, ме-
тоди та елементи забезпечення
прийняття управлінських рішень
щодо формування, розподілу і
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Рис. 1. Система управління фінансовими результатами
комерційного банку

Авторська пропозиція.
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Рис. 2. Принципи управління фінансовими результатами
комерційного банку
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використання фінансових результатів комерційного
банку (рис. 1);

— цілеспрямований процес впливу органу управлі-
ння на формування, розподіл і використання фінансо-
вих результатів, що базується на існуючих стратегії і по-
літиці, використовує відповідний управлінський інстру-
ментарій та забезпечує реалізацію кінцевої мети управ-
лінської діяльності комерційного банку.

Управління фінансовими результатами комерційно-
го банку, як і будь-яке інше управління, обумовлює на-
явність суб'єкта (органу) управління, об'єкта управління
та каналів зв'язку. У сукупності вони утворюють систему
управління. Орган управління є керуючою частиною сис-
теми управління, яка виробляє методи, способи, прийо-
ми впливу на керовану частину (об'єкт) за допомогою
каналів прямого й зворотного зв'язку. Саме у такому ас-
пекті вивчається сутність і зміст управління фінансовими
результатами комерційного банку у даній статті.

Отже, розглядаючи систему управління фінансови-
ми результатами комерційного банку необхідно надати
характеристику кожному її елементу.

Побудова і дія системи управління фінансовими ре-
зультатами комерційного банку грунтується на певних

принципах. Нами пропонується така система принципів
(рис. 2).

Дану систему принципів побудовано на основі існу-
ючих підходів до фінансового менеджменту у банках
та доповнено принципами: гармонізації індивідуальних
та суспільних цілей всіх учасників ринкових, корпора-
тивних, комерційних та соціально-трудових відносин;
врахування зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на
операційну, фінансову та інвестиційну діяльність комер-
ційного банку.

На нашу думку, головною метою управління
фінансовими результатами є забезпечення максимі-
зації чистого прибутку як основного джерела зрос-
тання вартості комерційного банку та добробуту всіх
учасників ринкових, корпоративних, комерційних та
соціально-трудових відносин. Ця ціль повинна гармо-
нізувати інтереси власників комерційного банку з
інтересами держави, клієнтів та персоналу, який у
ньому працює. На відміну від поглядів інших авторів
у даному формулюванні головної мети управління
фінансовими результатами враховуються інтереси
всіх зацікавлених осіб функціонування комерційного
банку.
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Рис. 3. Функціональна система управління фінансовими результатами комерційного банку
Авторська пропозиція.
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Досягнення головної мети управління фінансовими ре-
зультатами комерційного банку здійснюється через забез-
печення виконання системи завдань, до яких відноситься:

1. Забезпечення зростання абсолютної величини
різних видів фінансових результатів відповідно до ре-
сурсного потенціалу комерційного банку та стабільності
формування його чистого прибутку.

2. Підвищення конкурентоспроможності комерцій-
ного банку у короткостроковому і довгостроковому
періодах.

3. Забезпечення високої якості формування, розпо-
ділу і використання фінансових результатів та прийнят-
них рівнів прибутковості комерційного банку.

4. Забезпечення оптимальної пропорційності між
рівнями фінансових результатів, прибутковості та припу-
стимими рівнями ризиків, у тому числі за рахунок оптим-
ізації обсягу і структури банківських операцій і послуг.

5. Забезпечення оптимального розподілу чистого
прибутку відповідно до завдань розвитку комерційно-
го банку.

Виконання мети і завдань управління фінансовими
результатами комерційного банку здійснюється під-
приємством шляхом реалізації певних функцій.

У науковій літературі існує безліч поглядів на виз-
начення функцій управління, серед яких найбільш час-
то виділяють функції планування, аналізу контролю та

мотивації. Вважаємо, що ці функції є загальними і по-
винні також виконуватися і при управлінні фінансовими
результатами комерційного банку. Однак є й інші
функції, як функції спеціальної управлінської сфери —
застосовуються виключно до даного об'єкту управлін-
ня.

Враховуючи сказане, нами пропонується дворівне-
ва функціональна система управління фінансовими ре-
зультатами комерційного банку (рис. 3), яка включає
підсистему управління (загальні функції) та підсистему,
що управляються (спеціальні функції). Тільки у комп-
лексі дія даних функцій буде найбільш ефективною при
управління фінансовими результатами комерційного
банку.

Реалізація вищенаведених функцій проводиться за
допомогою відповідних методів, способів та прийомів.
Їх можна об'єднати у систему за такими ознаками:

— за метою впливу — стратегічні і тактичні;
— за напрямами впливу — організаційні, адмініст-

ративні та економічні;
— за способом впливу — централізовані та децент-

ралізовані;
— за часовим елементом — довгострокового та

тимчасового застосування;
— за частотою впливу — постійного та тимчасово-

го застосування;

Рис. 4. Етапи управління фінансовими результатами комерційного банку

Авторська пропозиція.
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— за функціональною ознакою — методи аналізу
фінансових результатів КБ, їх планування, контролю,
організації, регулювання та мотивації.

Систему методів, способів і прийомів управління
фінансовими результатами комерційного банку можна
розширити за рахунок специфічних методів, що засто-
совуються при здійсненні окремих видів управління.
Ними можуть бути, наприклад, методи оцінки беззбит-
ковості діяльності комерційного банку, методи розра-
хунку витрат та інші.

На основі наведеної функціональної системи та за
допомогою відповідних методів, способів і прийомів
здійснюється процес управління фінансовими резуль-
татами комерційного банку.

Нами пропонується процес управління фінансови-
ми результатами комерційного банку здійснювати за
етапами, наведеними на рисунку 4.

Ретроспективний аналіз фінансових результатів є
передумовою розробки стратегічних і тактичних управ-
лінських заходів у комерційному банку. Він дозволяє
дослідити динамічні і структурні зрушення, причини та
наслідки змін фінансових результатів та виявити ефек-
тивність їх формування, розподілу і використання.

Вважаємо, що стратегія управління фінансовими
результатами комерційного банку являє собою процес
розробки системи стратегічних планів по забезпечен-
ню ефективного формування, розподілу і використан-
ня його прибутків у повному обсязі та відповідно до по-
ставлених завдань подальшого розвитку.

Для реалізації даної стратегії у комерційному бан-
ку повинні розроблятися політики щодо формування,
розподілу, використання його фінансових результатів
за різними банківськими операціями та послугами, за
різними напрямами діяльності тощо. Також здійснюєть-
ся розробка заходів й обгрунтування управлінських
рішень щодо максимізації прибутків. Відповідно до роз-
роблених заходів складаються поточні та оперативні
плани доходів і витрат, при цьому основну увагу необ-
хідно приділяти планам формування процентних і комі-
сійних прибутків.

Для підвищення ефективності управління фінансо-
вими результатами у комерційному банку необхідно
здійснювати контролюючі заходи на кожному з наве-
дених етапів. Для забезпечення реалізації контролюю-
чої та інших функцій управління фінансовими результа-
тами, дотримання принципів та досягнення його основ-
ної мети, на наш погляд, доцільним є застосування сис-
теми моніторингу. Ця система являє собою механізм
здійснення постійного спостереження за показниками
стану та ефективності управління фінансовими резуль-
татами комерційного банку, виявлення відхилень від
запланованого та аналіз причин і наслідків таких відхи-
лень.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Управління фінансовими результатами комерційно-
го банку — це комплекс взаємопов'язаних управлінсь-
ких рішень щодо процесу формування прибутку, його
розподілу та використання. У світовій практиці найбільш
часто управління розглядається з точки зору системно-
процесного підходу.

Управління фінансовими результатами комерційно-
го банку із застосуванням системного підходу дозво-
ляє розглядати його як систему, яка поєднує мету, зав-
дання, принципи, функції, методи та елементи забезпе-
чення прийняття управлінських рішень щодо формуван-
ня, розподілу і використання прибутків банку. Для за-
безпечення якісного управління фінансовими результа-
тами комерційного банку запропоновано дворівневу
функціональну систему управління фінансовими резуль-
татами комерційного банку та удосконалено систему
принципів, на яких базується її реалізація.

Відповідно до процесного підходу управління фі-
нансовими результатами комерційного банку визна-
чається нами як цілеспрямований процес впливу органу
управління на формування, розподіл і використання
фінансових результатів, що базується на існуючих стра-
тегії і політиці, використовує відповідний управлінський
інструментарій та забезпечує реалізацію кінцевої мети
управлінської діяльності комерційного банку. Для підви-
щення ефективності прийняття управлінських рішень
нами запропоновано етапи управління фінансовими ре-
зультатами комерційного банку, основну увагу серед
яких приділено їх аналізу. Це є напрямом подальших
наших досліджень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Кризові явища в різних галузях української еконо-

міки та на різних підприємствах тісно взаємопов'язані.
При цьому управління енергетичною ефективністю
охоплює всі сфери господарювання в країні, прямо чи
опосередковано діючи на кінцевий результат будь-якої
підприємницької діяльності.

Питання зростання вартості енергоресурсів та їх
неощадливого використання з кожним роком набуває
все більшої ваги. Україна має дуже високу енер-
гоємність валового внутрішнього продукту (ВВП), іна-
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кше кажучи, економіка країни є надзвичайно енерго-
витратною. Останні десять років в Україні спостері-
гається позитивна динаміка зниження енергоємності
ВВП, але залишається достатньо високою і 2,1—3,7
перевищує енергоємність високо розвинутих країн, що
знижує конкурентоспроможність вітчизняних під-
приємств.

Енергетичний менеджмент є основним інструмен-
том скорочення споживання енергії та підвищенням
ефективності її використання. Це система управлін-
ня споживанням енергоносіїв, що заснована на про-
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веденні регулярних вимірів та перевірок і забезпечує
споживання лише необхідної кількості енергії [2, с.
69].

Впровадження енергетичного менеджменту дає
змогу отримати детальну картину споживання ресурсів,
дати оцінку проектів економії енергії, що плануються
до впровадження. Тому існує нагальна потреба у всьо-
му спектрі технологій енергозбереження включаючи
облік та контроль енергоресурсів, створення ефектив-
них схем та механізмів їх розподілу, споживання, регу-
лювання та виробництва, успішна реалізація яких пов'я-
зана з втіленням у життя інвестиційних проектів по енер-
гозбереженню.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання енергоефективності та енергозбереження
досліджувались у численних наукових роботах про-
відних вітчизняних і зарубіжних вчених: В. Кириленка,
С. Масліченка, О. Даніліна, Є.І. Сухіна, Д.Б. Вольберга,
В. Костеріна, Т. Туниці, Л. Шостака, О. Дікарєва. Проте
нагальною потребою в наш час є дослідження не лише
організаційно-технічного, а також і фінансового забез-
печення енергоефективності.

Незважаючи на значну кількість наукових праць
та проведені дослідження щодо управління енерго-
менеджменту на підприємстві, багато питань залиша-
ються недостатньо розкритими, різні аспекти енер-
госпоживання розглядаються відокремлено. Недо-
статньо уваги приділяється вивченню проблематики
досліджень особливостей фінансування енергозбере-
ження, механізму фінансування енергозбереження та
методів виплати витрат за енергосервісними контрак-
тами.

Наявність вказаних проблемних аспектів щодо енер-
гоменеджменту вітчизняних підприємств та бюджетних
установ, зумовлює актуальність статті.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є обгрунтування механізму фінансу-

вання заходів енергоменеджменту та підвищення енер-
гетичної ефективності на підприємствах та бюджетних
установах за рахунок використання енергосервісного
контракту.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Закон України "Про енергозбереження" визначає,

що джерелами фінансування заходів щодо раціональ-
ного використання і економії паливно-енергетичних ре-
сурсів є фонд енергозбереження, власні та позикові
кошти підприємств, установ і організацій, Державний
бюджет України, місцеві бюджети, а також інші джере-
ла [1].

Найважливішою функцією енергоменеджменту є
енергетичний моніторинг — збір та аналіз інформації
про споживання енергоносіїв. Цей елемент енергоме-
неджменту необхідно впровадити в першу чергу.

Енергозбереження — це діяльність, яка спря-
мована на раціональне використання та економне
витрачання первинної та перетвореної енергії і при-
родних енергетичних ресурсів в національному гос-
подарстві і яка реалізується з використанням

технічних, економічних та правових методів. Ефек-
тивність використання енергетичних ресурсів та
зменшення платежів за спожиті енергоносії в те-
перішній час є надзвичайно актуальною задачею,
оскільки видатки на оплату комунальних послуг є
однією з найбільш витратних статей господарської
діяльності підприємства. Проте отримання в май-
бутньому зазначеної економії сьогодні передбачає
достатньо вагомих капітальних вкладень і пошук
джерел фінансування.

Один з напрямів енергоменеджменту на під-
приємстві може представляти собою форму реалізації
фінансово-кредитних відносин учасників з приводу
організації та здійснення фінансування інвестиційного
проекту у сфері енергозберігальних технологій за умо-
ви, що джерелами погашення заборгованості виступа-
ють: грошові потоки генеровані проектом та грошовий
вираз доходу у формі економії, отриманої в результаті
впровадження технології енергозбереження, а об'єкта-
ми такого фінансування виступають енергосервісні кон-
тракти [5, с. 42].

Реалізація програми підвищення енергетичної
ефективності українських підприємств та держав-
них (бюджетних)  установ передбачає активну
участь приватного капіталу у фінансуванні проектів,
направлених на зниження енергоспоживання. Від
успішності вирішення цього завдання безпосеред-
ньо залежать майбутні результати програми. Зро-
бити інвестиції в енергоефективність рентабельни-
ми для всіх учасників ринку покликані енерго-
сервісні контракти.

Фінансування енергозберігаючих проектів за раху-
нок залучення приватного капіталу через запроваджен-
ня механізму надання енергосервісних послуг дозволить
протягом десятиріччя комплексно вирішити питання
енергозбереження в бюджетній сфері та охопити більшу
кількість об'єктів, що зменшить поточні видатки бюд-
жетів на утримання будівель та забезпечить ефективне
виконання державних програм з підвищення енергое-
фективності [3, с. 121].

Верховною Радою 23 липня 2013 року зареєстро-
вані два законопроекти, які сприятимуть впроваджен-
ню енергоефективних заходів у бюджетних установах:
проект Закону про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України (щодо впровадження енергоефектив-
них заходів у бюджетних установах), проект Закону про
внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо
впровадження енергоефективних заходів у бюджетних
установах.

Прийняття законопроекту створить законодавчу
основу для впровадження енергосервісних послуг
енергосервісними компаніями в бюджетній сфері, що
має за мету суттєве зменшення споживання газу і теп-
лової енергії бюджетними установами і забезпечить
економію державного та місцевих бюджетів в обсязі
понад 11 млрд грн. та заощадження споживання при-
родного газу в бюджетній сфері — до 0,9 млрд куб.м
на рік [6].

Особливості енергосервісних контрактів і переваги
їх використання передбачають виконання спеціалізова-
ною енергосервісною компанією (ЕСК) повного комп-
лексу робіт по впровадженню енергозбережних техно-
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логій на підприємстві замовника за рахунок притягне-
них ЕСК кредитних засобів.

 Оплата за притягнені фінансові ресурси і виконані
роботи ЕСК здійснюється замовником після впровад-
ження проекту за рахунок засобів, заощаджених при
впровадженні енергозбережних технологій. Договір
зазвичай полягає на 5—10 років, протягом якого відбу-
ваються виплати.

Таким чином, на відміну від традиційного підходу
до енергозбереження (де тягар енергоощадних заходів
у вигляді проведення енергоаудиту і реалізації наміче-
них проектів лягає на енергетиків підприємств, як не-
профільне і другорядне завдання з використанням влас-
них засобів підприємств і несенням ризиків по реалізації
проектів) підхід на основі енергосервісних контрактів
дозволяє покласти весь комплекс необхідних заходів і
ризиків по досягненню заявлених результатів на енер-
госервісну компанію. Комплекс заходів включає інвес-
тиційний енергоаудит, що передбачає визначення базо-
вих ліній енергоспоживання, механізмів фінансування і
впровадження, а також моніторингу і підтвердження ре-
зультатів, фінансування, що не вимагає власних засобів
підприємств, і нарешті реалізація заходів силами енер-
госервісної компанії.

Енергосервісна компанія, у свою чергу, безпосеред-
ньо зацікавлена в якісному виконанні комплексу робіт,
оскільки окупність проекту і отриманий прибуток без-
посередньо залежить від розміру заощаджених замов-
ником засобів. Вигоди використання цього механізму
для замовників очевидні:

— промислові підприємства будь-якого рівня змо-
жуть підвищити конкурентоспроможність своєї про-
дукції як за рахунок зниження витрат на оплату елект-
роенергії і комунальних послуг, так і за рахунок по-
ліпшення виробничих процесів і підвищення продуктив-
ності праці шляхом збільшення комфорту на робочих
місцях. Проект може давати і іншу економію (води, ма-
теріалу, робочої сили, зменшення відходів, штрафів за
екологічні забруднення тощо), які також можна віднес-
ти до переваг проекту;

— власники бізнес- і торгівельних центрів також
зможуть збільшити свій прибуток шляхом зниження ви-
трат на електроенергію і комунальні послуги, на які до-
водиться істотна частина експлуатаційних витрат комер-
ційних об'єктів;

— інтерес повинні проявити і бюджетні устано-
ви, зниження використання енергоресурсів на 40—
70%, заохочуються можливістю розпоряджатися
бюджетними коштами, заощадженими понад вста-
новленого зниження. Заощаджені засоби залиша-
ються як у розпорядженні установи, так і у розпо-
рядженні муніципальних громад, тому впроваджен-
ню енергосервісних контрактів повинні активно сприяти
місцева влада;

— використання енергосервісних контрактів в
ЖКХ має важливе соціальне значення. Забезпечення
енергоефективності в житловому секторі принесе
відчутний соціальний ефект за рахунок скорочення
витрат сімей на комунальні послуги. Товариства влас-
ників житла самі зможуть вибрати відповідну схему і
обговорити всі деталі контракту, отримавши макси-
мальну вигоду.

 Залежно від умов розподілу отриманої еко-
номії у формі прибутку протягом терміну дії кон-
тракту у світовій практиці використовують наступні
методи виплати витрат за енергосервісними кон-
трактами:

1. Метод розподілу доходів від економії за част-
ками (Shared Savings). За умови використання тако-
го методу проводиться точний підрахунок доходів
від економії. Причому економія коштів визначаєть-
ся як різниця між витратами на забезпечення
підприємства енергоресурсами і пов'язаними з цим
обслуговуванням витратами на ремонт відповідного
обладнання за визначений період до реалізації про-
екту енергозбереження та фактичними витратами на
ті ж самі цілі за такий же період при умові реалізації
проекту. Також заздалегідь підраховується частка
кожної сторони в такому доході. В частку енерго-
сервісної компанії включається виплата кредиту та
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обумовлена плата за послуги, розподілена за пері-
од дії контракту. Всі ризики недосягнення заплано-
ваної ефективності бере на себе ЕСК. Як свідчить
світовий досвід, частка замовника в доходах від еко-
номії складає близько 20%.

2. Метод швидкої окупності проекту (First-Out,
First Pay-Out). За такого методу ЕСК отримує всі
100% доходів від економії за період виходу про-
ектом на повну окупність впроваджених заходів.
На відміну від першого методу, де заздалегідь
підраховуються доходи від економії,  в цьому ви-
падку завчасно підраховуються та обумовлюють-
ся витрати на енергозберігаючі технології. В прак-
тиці може зустрічатися поєднання вищезазначених
методів.

3. Метод гарантування економії (Guaranteed Sa-
vings, Chauffage). За умови використання такого ме-
тоду ЕСК гарантує замовнику зменшення витрат на
електроенергію. Крім впровадження проекту енергоз-
береження, ЕСК також здійснює перевірку енергетич-
ного господарства замовника. Протягом всього терм-
іну дії контракту комунальні рахунки замовника спла-
чує ЕСК. Замовник же сплачує фіксовану суму, що
складає в середньому 85—90% від виплат до прове-
дення заходів з енергозбереження. Величина фактич-
но наданої економії прямо не впливає на платежі за-
мовника.

Фінансування енергосервісних контрактів містить
елементи різних договорів (підряду, послуг, фінансової
оренди, доручення, договору на проектно-дослідницькі
роботи і ін.), тобто є за своєю природою змішаним
договором у відповідність до чинного законодавства
України і є досить складною юридичною конструкцією
(рис. 1).

1. Енергосервісний контракт полягає лише між за-
мовником і ЕСК, кредитна організація не бере участь у
цій операції.

2. Полягає трибічний кредитний договір, за яким по-
зичальником є ЕСК, вказується цільове призначення
кредиту-реалізація енергоефективного проекту на
об'єкті замовника.

3. За умовами енергосервісного контракту і кредит-
ного договору замовник зобов'язаний відкрити розра-
хунковий рахунок у кредитній організації, яка фінансує
реалізацію енергоефективного проекту, і всі розрахун-
ки за споживані енергоресурси замовник має право ви-
робляти лише з цього розрахункового рахунку.

Вживання першої схеми на сучасному етапі практич-
но неможливе, оскільки в ЕСК немає достатніх засобів
для проведення всього комплексу енергоефективних за-
ходів. У більшості випадків, якщо замовник — приват-
на компанія, застосовується друга схема.

При використанні державними і муніципальним
(бюджетними) організаціями та підприємствами енер-
госервісних контрактів при реалізації енергоощадних
заходів за українським законодавством обмежені в
своїх розпорядження майном, здійснення операцій і за-
лучення позикових засобів.

Проте, не дивлячись на ці перешкоди, використан-
ня енергосервісних контрактів в бюджетній сфері
можливо, оскільки цивільне законодавство допускає
участь муніципальних утворень і унітарних під-
приємств у цивільно-правових стосунках. Тому їх сто-
сунки з ЕСК вишиковуються за наступним принципом
(рис. 2).

За даною схемою, після укладення договору і
бюджетною установою, проведення робіт оплачуєть-
ся з поновлюваного фонду підтримки енергосервіс-
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них робіт, який фінансується і адмініструється влас-
тями регіону і фінансовими організаціями. Після зак-
інчення робіт і встановлення ефекту економії, банк,
що співробітничає за програмою енергосервісних
контрактів, відшкодовує витрати ЕСК і виплачує вста-
новлений заздалегідь прибуток. Головний розпоряд-
ник бюджетних коштів (РБК) зменшує витрати на ут-
римання установи на величину економії, залишаючи
частину заощаджених коштів у розпорядженні уста-
нови, частина економії залишає у себе, частина ре-
зервує для відшкодування витрат банку. ЕСК з отри-
маних коштів повертає грант фонду зі встановленим
відсотком за ризик.

У бюджетній сфері існує ряд власних перешкод для
реалізації енергосервісних контрактів. У першу чергу,
це негнучкість бюджетного законодавства, жорсткий
порядок розподілу бюджетних коштів, а також не го-
товність керівників державних підприємств, державних
навчальних закладів, та муніципальних органів що зай-
маються ними, працювати за нестандартними схемами.
Для бізнесу, окрім законодавства, існує проблема не-
поінформованості у сфері енергозбереження і можли-
вої вигоди від економії енергоресурсів. Також присут-
ня можливість "підводних каменів" енергосервісних
контрактів зважаючи на новизну інструменту для украї-
нського бізнесу.

ВИСНОВКИ
Оновлена Енергостратегія України до 2030 року,

опублікована Міністерством енергетики та вугільної
промисловості, є свідченням економічної скрути і не-
відповідності амбіціям. Наступні 17 років принесуть
підприємствам і населенню вищі тарифи на газ, теп-
ло і електрику, незмінно застарілу теплову генерацію
[7].

В Україні не існує чіткого механізму стимулюван-
ня впровадження енергозберігаючих заходів, немає
чіткої регуляторної політики. Для дійсного стимулю-
вання впровадження енергозбереження не створе-
но дієздатних правил, відсутні законодавча, норма-
тивна та методична бази, які б забезпечували: пере-
творення енергозбереження з витратних статей бюд-
жетів всіх рівней в дохідні; легалізували термін
"енергосервесні контракти" за досвідом розвинутих
країн; організаційні та технічні способи моніторин-
гу фактичної економії від впровадження енергозбе-
рігаючих заходів та акумулювання грошових коштів;
звільнення з-під оподаткування та цілеспрямоване
використання лише на розробку та впровадження
подальших програм з енергозбереження коштів, що
отримані від реалізації енергозберігаючих заходів
та інше.

Енергосервісні контракти є одним з головних ме-
ханізмів підвищення енергоефективності у всьому
світі. Усунення недосконалого законодавства і доне-
сення інформації про переваги енергозбереження до
потенційних клієнтів допоможе в майбутньому сфор-
мувати повноцінний ринок енергосервісних кон-
трактів, що забезпечує енергозбереження у всіх га-
лузях економіки.

Особливостями проектів енергозбереження є: мож-
ливість реалізації бізнес-ідеї по впровадженню енерго-

зберігальної технології "під ключ"; компенсація всіх вит-
рат на проект за рахунок економії в результаті впрова-
дження технології; ЕСК фінансує виконання енергоме-
неджменту і гарантує щорічну економію коштів від реа-
лізації енергопроектів, яка перевищує поточні річні пла-
тежі.

Література:
1. Закон України "Про енергозбереження" // Відо-

мості Верховної Ради. 1994. — № 30. — 283 с.
2. Дзядикевич Ю.В. Управління процесами ефектив-

ного енергозбереження / Ю.В. Дзядикевич, Р.Б. Гев-
ко, Р.І. Розум, М.В. Буряк // Інноваційна економіка. —
2010. — № 17. — С. 151—154.

3. Коваль С.П. Энергосбережение на предприятии.
Внедрение стандарта ISO 50001 [Електронний ресурс]
/ С.П. Коваль // ЭСКО. — 2012. — № 4. — Режим
доступу:http://esco-ecosys.narod.ru/2012_4/
art89.htm

4. Науменко Тетяна. Зниження енергоємності
підприємств завдяки інноваційній діяльності / Т. На-
уменко // Економіст: науково-практичний журнал. —
2011. — № 2. — С. 33—34.

5. Чирков, В. К. Энергоменеджмент и энергоаудит.
/ В.К. Чирков // Локомотив. — 2005. — № 2. — С.
42—43.

6. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc-
4_1?pf3511=47959 (Офіційний веб-портал Верховної
ради України).

7. http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/
doccatalog/list?currDir=50358 (Офіційний веб-портал
Міністерства енергетики та вугільної промисловості
України).

References:
1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1994), The Law of

Ukraine "On energy saving". Vidomosti Verkhovnoi Rady,
vol. 30.

2. Dzjadikevich, Ju.V. (2010), "Management of the
processes effective energy saving", Іnnovacіjna
ekonomіka, vol. 17, pp. 151—154.

3. Koval', S.P. (2012), "Energy saving in the enterprise.
Introduction of ISO 50001", [Elektronnij resurs], JeSKO,
vol. 4, available at: http://esco-ecosys.narod.ru/
2012_4/art89.htm (Accessed 12 June 2014).

4. Naumenko, T. (2011), "Reducing the energy
intensity of enterprises due to innovation activities",
Ekonomіst: naukovo-praktichnij zhurnal, vol. 2, pp.
33—34.

5. Chirkov, V.K. (2005), "Energy management and
energy audit", Lokomotiv, vol. 2, pp. 42—43.

6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1994), "Draft Law
on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine
(concerning the implementation of energy efficiency
measures in public institutions)" available at: http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf-
3511=47959 (Accessed 12 June 2014).

7. Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine
(2014), available at: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/
control/uk/doccatalog/list?currDir=50358  (Accessed
12 June 2014).
Стаття надійшла до редакції 12.05.2014 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

87

Визначення адміністративної діяльності доволі широке
і неоднозначне. Навіть в адміністративно-правовій науці
немає єдиного підходу щодо визначення поняття адмініст-
ративної діяльності, оскільки у чинному законодавстві
термін "адміністративна діяльність" не використовується, а
в науковій літературі переважно ототожнюється з терміном
"державне управління".

Як зазначає Л. Гордієнко, адміністративна діяльність —
це діяльність працівників апарату управління, яка здійснюєть-
ся в межах визначеної посади і є предметом дослідження
адміністративного менеджменту. Відповідно до поділу управ-
лінської праці, вона зазначає, що первинною структурно-фун-
кціональною одиницею в системі управлінської праці є поса-
дова діяльність індивіда, тобто вона розглядає адміністратив-
ну діяльність з позиції аналізу системи "посада-працівник".
Відправним пунктом дослідження посади як управлінської
категорії є виявлення її основних системних характеристик:
структури, зв'язків, функцій, організації [1].

Такий кваліфікаційно-посадовий підхід, по-перше, не
охоплює всіх операцій, властивих адміністративній діяль-
ності. У реальному житті посадовим особам доводиться
значну частину часу витрачати саме на виконання функцій,
не передбачених посадовими інструкціями. По-друге, у да-
ному визначенні відсутня мета її здійснення, що дає мож-
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ливість будь-які дії, здійснювані працівниками апарату,
відносити до адміністративної діяльності.

Щоб дати визначення адміністративній діяльності слід
розглянути найбільш поширені в адміністративно-правовій
літературі визначення цього терміну.

Поняття адміністративної діяльності було предметом
досліджень багатьох вчених-адміністративістів — О.М. Бан-
дурки, І.П. Голосніченка, А.Т. Комзюка, Я.Ю. Кондратьє-
ва, О.І. Остапенка та інших науковців, проте здебільшого
воно використовується для характеристики специфічного
виду діяльності органів внутрішніх справ (міліції).

Так, Л.Л. Попов адміністративну діяльність міліції визна-
чає як діяльність, пов'язану з охороною порядку в громадсь-
ких місцях, із забезпеченням безпеки руху транспорту та пішо-
ходів, правил використання транспорту, з дотриманням пас-
портної системи [2, с. 5]. М.В. Ковалів визначає адміністра-
тивну діяльність органів внутрішніх справ як специфічну, ви-
конавчо-розпорядчу, підзаконну, державно-владну діяльність
з організації та здійснення охорони громадського порядку,
забезпечення громадської безпеки, попередження й припи-
нення злочинів та інших правопорушень [3, с. 8]. І.П. Голос-
ніченко визначає адміністративну діяльність органів внутрішніх
справ як урегульовану нормами адміністративного права їх ви-
конавчо-владну діяльність, яка спрямована на забезпечення
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особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, закон-
них інтересів, громадського порядку, громадської безпеки та
боротьбу з правопорушеннями [4, с. 6; 5, с. 349].

Трохи по новому висвітлено поняття у словнику термінів і
понять з адміністративної діяльності: адміністративна діяльність
міліції являє собою виконавчо-розпорядчу діяльність щодо
організації роботи підпорядкованих служб, співробітників та
практичного здійснення адміністративно-правовими засобами
охорони громадського порядку та забезпечення громадської
безпеки. Досліджуючи адміністративну діяльність митних
органів, Д.В. Приймаченко визначає її як урегульовану пере-
важно нормами адміністративного права, підзаконну, цілесп-
рямовану, державно-владну, виконавчо-розпорядчу діяльність,
пов'язану з практичним здійсненням заходів, спрямованих на
безпосередню реалізацію митної політики держави, та орган-
ізацією і функціонуванням системи митних органів [6, с. 30].
Ці визначення аналізованого поняття є найбільш повними, адже
звертається увага не тільки на зовнішню, а й на внутрішню спря-
мованість діяльності, здійснюваної органами внутрішніх справ
або митними органами.

Однак варто відзначити, що усі визначення містять в собі
те, що це діяльність певного суб'єкта, яка спрямована на
досягнення певної мети.

Петрова С.О. у своїх лекціях пояснює, що управлінська
діяльність менеджера відбувається у певній адміністративній
системі, що володіє певними характеристиками:

— вся діяльність поділена на складові формально зак-
ріплені за певним підрозділом;

— кожен менеджер наділений формально закріпленою
заснованою на принципі ієрархії владою;

— наявність чітких стандартів, правил та інструкцій, які
регулюють порядок роботи і передбачають відповідальність
кожного співробітника організації.

Адміністративно-управлінські технології мають своє
функціональне призначення, не суперечать економічним і
іншим методам управління, доповнюють їх, тому що всякий
адміністративний акт (рішення, розпорядження, наказ) має
виступати комплексним проявом практичного використан-
ня закономірностей розвитку об'єкта управління в сполу-
ченні з уміннями керівників користуватися наявними повно-
важеннями в становленні, функціонуванні і розвитку суб'єкт-
об'єктних і суб'єкт-суб'єктних відносин.

Адміністративна система управління є ефективною та мак-
симально раціональною за наступних умов: зовнішнє середо-
вище (правова база, політична система, економічна ситуація,
конкурентне середовище тощо) статичне; від співробітників
вимагається чітке слідування інструкціям та розпорядженням
керівництва; посадові інструкції чітко визначені, алгоритм ро-
бочих операцій відомий та зрозумілий; частка творчої праці
прямує до нуля; незамінних людей не існує: на ринку праці зав-
жди можна знайти нових співробітників потрібної кваліфікації.

Іншими словами, адміністративна система управління
при дотриманні усіх умов перетворюється на діяльність ав-
томатики машини і діє лише за певним алгоритмом пропи-
саним у нормативно правових актах, таких як законодавство,
інструкції, статут та інші. Людський фактор у такій системі
нівелюється. Однак порушення певного критерію, скоріше
за все, зруйнує систему і спричинить повний крах керовано-
го нею організму. Але, як зазначалось вище, більшість часу
витрачається керівниками на діяльність не передбачену по-
садовими інструкціями чи ще якимись документами. Саме
тому управлінська діяльність передбачає визначення цілі та
мети здійснення адміністративних дій, оцінка та аналіз си-
туації, постановка проблеми та пошук шляхів вирішення
останньої задля досягнення поставленої цілі. Враховуючи
це, кожен керівник, менеджер повинен володіти певними на-
виками і уміннями у сфері управлінської діяльності.

Загальна модель основних професіональних та управ-
лінських умінь складається з базових вмінь. Вміння склада-

ються з пов'язаних між собою навичок та базових знань, що
дають змогу особі вносити додаткову вартість у загальну
сферу зобов'язань на роботі. Навички, один з елементів
умінь, — це специфічний набір здібностей.

Узагальнюючи аналіз діяльність висококваліфікованих
керівників вчені дійшли згоди у визначенні основних умінь.
Аналіз підходів щодо розвитку професійної діяльності ме-
неджера (А. Файоль, М. Вебер, Е. Мейо, Ф. Тейлор, Р. Лай-
керт, П. Друкер, Л. Уманський, О. Ситніков, Г. Щокін,
О. Свенцицький, В. Рубахін, А. Журавльов, О. Деркач) дав
змогу визначити її як систему компонентів, що складаються
з певного набору функцій. Їх реалізує суб'єкт управлінської
діяльності з притаманними йому особистісними ознаками в
залежності від конкретної ситуації.

Щоб досягти загальної мети діяльності організації, кері-
вники мають оволодіти необхідними основними вміннями, до
яких можемо віднести наступні: мобілізація інновацій і змін;
управління людьми й справами; спілкування; застосування
сучасних управлінських технологій та управління собою.

Мобілізація інновацій і змін — основне уміння, що вклю-
чає спроможність розглядати ідеї та стратегії в контексті сьо-
годення і майбутнього та здатність ініціювати покращення, які
базуються на систематичній еволюції ризику, пов'язаного з
цими ідеями й стратегіями. Це вміння містить в собі взаємопо-
в'язані між собою навички творчості, нові погляди на ситуацію
і вирішення проблем, ризиковості, здатності до серйозних
рішучих кроків при адекватному оцінюванні результатів пев-
них дій, а також правильне розуміння потенціалу організації

Управління людьми й справами є основним умінням, по-
в'язаним з багатьма функціями традиційного менеджменту, що
тепер дедалі ширше практикуються шляхом надання влади
працівникам і командам. До цього вміння слід віднести плану-
вання, постановка цілей і завдань для їх досягнення, опера-
тивне прийняття рішень, організація діяльності підрозділів,
департаментів чи команд, здатність стати і бути лідером.

Спілкування є основним умінням, що включає здатність
ефективно надсилати та отримувати інформацію, а також
здатність передавати та розуміти думки, почуття й ставлен-
ня. Успішний керівник повинен уміти ефективно взаємодія-
ти з іншими, вислухати, підібрати потрібну інформацію і
подати її у найбільш ефективний спосіб.

Уміння спілкуватися можна назвати циркулярною сис-
темою, що живить інші вміння. Статева, культурна та етніч-
на різноманітність вимагає нових комунікаційних умінь.

Застосування сучасних управлінських технологій — це
основне вміння, що включає здатність застосовувати спе-
цифічні методи, процедури та техніку в спеціалізованій
сфері. Технічні навички необхідні інженерам, маркетологам,
податківцям, розробникам комп'ютерних програм та іншим
профільним спеціалістам. Вони накопичуються як під час
навчання, так і в процесі роботи.

Менеджери використовують технічні навички обмежено,
залежно від наявної проблеми та завдання, яке вони викону-
ють. Потреби в технічних навичках змінюються з підвищенням
відповідальності менеджера. Загалом, підлеглих підвищують
до посад менеджерів завдяки їхнім технічним навичкам.

Менеджери першої категорії повинні мати достатньо
технічних навичок для навчання нових працівників та нагля-
ду за технічним аспектом роботи.

Збільшення відповідальності менеджерів потребує знач-
но менше детальної інформації. Проте вони повинні йти в
ногу зі змінами шляхом опанування нових управлінських
технологій та застосування нової інформації.

Управління собою — це основне вміння, що включає ус-
відомлення себе та свого оточення, мотивації та управління
власною кар'єрою, а також уміння справлятися з мінливими
та двозначними ситуаціями і пристосовуватися до них. Це
вміння містить такі взаємопов'язані зв'язки як навчання, тоб-
то здатність здобувати знання з повсякденного досвіду та йти
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в ногу з розвитком своєї галузі, управління власним часом,
яке включає вирішення декількох завдань водночас шляхом
ефективного встановлення пріоритетів та виділення часу зад-
ля вчасного їхнього виконання, та особисті атрибути, що скла-
даються з різноманітних особистісних характеристик, які
допомагають людям справлятися з повсякденними робочи-
ми ситуаціями. Наприклад, підтримка високого енергетично-
го рівня, самомотивація, функціонування на оптимальному
виконавському рівні, подолання стресових ситуацій, підтрим-
ка позитивного ставлення, спроможність незалежно працю-
вати та адекватна реакція на конструктивну критику.

Адміністративна діяльність, будучи різновидом управ-
лінської діяльності, спрямована на організацію різноманіт-
них процесів і управління ними.

Адміністративна діяльність також базується на основ-
них функціях менеджменту: плануванні, організації, моти-
вації, контролі та конкретизується залежно від цілей, зав-
дань, проблем, що вирішуються [1].

Якщо порівняти державне управління з управлінням у
комерційному секторі, застосовуючи діяльнісний підхід, то
спостерігається певна подібність: у комерційному секторі
стратегію фірми визначають акціонери, а операційне управ-
ління здійснюється безпосередньо керівництвом та менед-
жерським складом компанії, у державному ж управлінні
політична еліта має визначити стратегічні пріоритети роз-
витку суспільства, а оперативне запровадження їх має
здійснювати бюрократичний апарат державних службовців.
Отже, адміністративна діяльність у державному управлінні
є подібною до операційного управління в комерційному сек-
торі з властивими йому рисами. Відмінність полягає лише в
меті діяльності та способах її досягнення.

Посадова діяльність управлінських працівників за своєю
технологією поділяється на три основні цикли, у межах яких
виконуються різні операції та процедури:

— інформаційний цикл — пошук, збирання, передача,
обробка, збереження всіх видів інформації. Цим переваж-
но займаються спеціалісти і технічні виконавці;

— логіко-розумовий цикл — вироблення і прийняття
управлінських рішень (дослідження, науково-технічні й інші
розробки, техніко-економічні розрахунки, прогнози, вироб-
лення рішень). В основному цим займаються спеціалісти і
керівники;

— організаційний цикл — організаційно-управлінський
вплив на об'єкт управління та реалізація рішення. Підбір і
розміщення кадрів, інструктаж, доведення завдань до ви-
конавців, оперативне планування, організація трудових про-
цесів персоналу, координація, контроль виконання і т. ін.
Цим займаються керівники [1].

У кожному із циклів незалежно від рівня управлінської
діяльності завжди є певні рішення, що є продуктом управлінсь-
кої діяльності, тобто проект конкретного впливу керівників, спец-
іалістів та повноважних колегіальних і колективних органів на
об'єкт управління. Метою такого впливу може бути підтримання
стабільності стану об'єкта або переведення його у якийсь бажа-
ний стан. Оскільки акт прийняття рішення сам по собі не викли-
кає змін ані в об'єкті управління, ані в самій системі загалом,
його доцільно розглядати як безпосередній первинний про-
міжний продукт управлінської праці. І лише з виконанням рішен-
ня в об'єкті управління спостерігаються відповідні зміни [7].

Адміністративна діяльність у такому випадку виникати-
ме лише на стадії виконання рішення, тому її можна визна-
чити як вид управлінської діяльності, здійснюваної з метою
досягнення цілей організації шляхом виконання організац-
ійно-розпорядчих функцій.

Особливістю управлінської праці саме на стадії вико-
нання рішення є той факт, що тільки певна частина управлі-
нських рішень виконується суб'єктом прийняття рішення
самостійно, а інша для виконання делегується спеціалістам
та керівникам структурних підрозділів, які діють аналогіч-

но [7]. Таким чином, адміністративна діяльність суб'єкта
прийняття рішення "розмивається" у процесі його реалізації.

Отже, виконаний аналіз підходів, щодо визначення управл-
інської діяльності керівників, із врахуванням особливостей та
змісту певного виду управлінської діяльності, дав можливість
визначити, що адміністративна діяльність менеджера це є склад-
ний послідовний процес поетапної реалізації таких функцій як
проектування, організація, управління та виконання, які здійсню-
ються шляхом реалізації цілої системи умінь та навичок суб-
'єктом цієї ж діяльності в межах визначених компетенцій.

Управлінська діяльність є провідною серед усіх інших
видів діяльності, оскільки здійснюється свідомою людською
діяльністю, яка спрямована на якомога ефективніше функ-
ціонування тих чи інших здійснюваних робіт, з метою до-
сягнення поставлених цілей, вирішення певних завдань, ви-
конання відповідних функцій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Міграція — це рух населення з однієї території чи

країни в іншу під впливом економічних, соціальних, ад-
міністративних, пропагандистських та інших заходів
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У статті висвітлено проблеми трудової міграції населення як соціального явища, особливості
регулювання трудових міграційних процесів в Україні. Проаналізовано стан внутрішньої та зов-
нішньої трудової міграції, процеси міграційних переказів та фінансування держави для забез-
печення органів міграційних служб в Україні, наведено розподіл видатків Державного бюджету
в сфері міграції. Розкрито основні причини зростання рівня трудової міграції в Україні за ос-
танній період часу. Погіршення економічної, політичної ситуації в країні призвело до зростан-
ня рівня безробіття, до зубожіння громадян, катастрофічного зниження їх матеріального ста-
новища. Все це стало вагомим у вирішенні особистих проблем людини в Україні для виживання
і покращення добробуту сім'ї, родини. Тому багато українських громадян стали заробітчанами
за межами своєї країни. В роботі запропоновано шляхи скорочення трудових міграційних про-
цесів в Україні, повернення трудових мігрантів на Батьківщину. Розглянуто роль відповідних
інститутів та механізмів, які регулюють міграційну сферу в Україні.

The article deals with the problems of a labor migration as a social phenomenon and to the
peculiarities of the regulation of the processes of labor migration in Ukraine. The article analyses
the state of the internal and external labor migration, the processes of migration remittances and
state funding for bodies of Migration Services of Ukraine. It provides the distribution of costs of the
State Budget in the migration sphere. The article is also devoted to the study of the main reasons for
the recent growth of the labor migration level in Ukraine. The deterioration of economic and political
situation in the country has led to the increased level of unemployment, impoverishment of citizens
and dramatic decline in their financial situation.

This reasons have been very weighty in solving personal problems of people in Ukraine such as
survival and improvement of the welfare of the family household. So many Ukrainian citizens have
been seasonal workers outside the country.

The article presents the ways of reducing labor migration processes in Ukraine, the return of
migrants to their homeland. The role of institutions and mechanisms that regulate migration in
Ukraine.

Ключові слова: трудова міграція, міграційні процеси, трудові мігранти, імміграція, грошові перекази
мігрантів, регулювання міграції, розподіл державних коштів.
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migration control, distribution of costs of the State Budget.

[9]. Міграція є складним соціальним явищем, яке
сприяє обміну досвідом, знаннями, впливає на сімей-
ний склад, професійно-кваліфікаційну структуру.
Міграція буває різною, але найбільш болючою є тру-
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дова міграція, при якій відбувається переміщення пра-
цездатного населення з метою знаходження місця ро-
боти на певний термін, для підвищення рівня життя,
добробуту шляхом використання власної робочої сили.
Вирішення проблеми трудових мігрантів та біженців
вимагає значних матеріальних, фінансових ресурсів на
їх облаштування.

Міграційні процеси в сучасному світі досить ваго-
мо впливають на господарське життя, розміщення, чи-
сельність і стан людських ресурсів різних територій.
Саме трудова міграція багато в чому визначає еконо-
мічний та соціальний стан регіонів та країни в цілому.
Сфера міграції потребує комплексного законодавчо-
го врегулювання. Тому актуальність теми зосередже-
на на визначенні даної проблеми шляхом висвітлен-
ня причин і шляхів скорочення трудової міграції в Ук-
раїні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний вклад у дослідження причин виникнення
трудової міграції та її наслідків для країни внесли такі
вітчизняні вчені: Е. Лібанова, С.Чехович, О. Малиновсь-
ка, О. Овчиннікова, М. Романюк, О. Хомра. На сьогодні
вагомий внесок в осмислення проблеми трудової
міграції внесли такі науковці: Т. Соколова, В. Гошовсь-
ка, Л. Ростова, К. Чижевська, І. Ольшевська, М. Стасюк,
І. Лапшина, М. Ніколайчук, І. Майданік, Т. Драгунова.
Із зарубіжних вчених доцільно відзначити таких, як
М. Денисенко, Ж. Зайончковська, В. Іонцев, В. Пере-
веденцев, Е. Равенстейн та інші. У їх дослідженнях
охарактеризовано суть явища трудової міграції та на-
ведено ефективні методи регулювання міграційних
процесів. Однак слід зазначити, що зміни, які відбу-
лися, протягом останніх кількох років, практично у
всіх сферах життєдіяльності, спричинили потребу
нового підходу до розуміння явища трудової міграції
[10].

Російські науковці С.К. Бондарєва та Д.В. Колесов
під трудовою міграцією розуміють "виїзд на заробітки
в інші країни з наміром по можливості стати постійним
жителем країни прибуття" [10]. Український дослідник
С.Б. Чехович визначає трудову міграцію як один із видів
міграції, що здійснює фізична особа з метою пошуку
роботи (позитивна міграційна установка на працю), тоб-
то переміщення, що може мати постійний чи тимчасо-
вий характер [11].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідження стану трудової міграції в Україні, її

проблем і наслідків, шляхів скорочення; фінансових
аспектів руху міграційних переказів українських заро-
бітчан на Батьківщину.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Трудова міграція є складним різноманітним проце-

сом, який вагомо впливає на демографічну ситуацію в
країні та її соціально-економічний розвиток. Трудова
міграція негативно впливає на розвиток окремого ре-
гіону, на його ринок праці, на формування пропозиції
в регіоні на робочу силу. Високий рівень відкритості
економіки України, розширення участі в інтеграційних

процесах обумовлюють активне включення нашої краї-
ни у міграційні потоки. Важливим фактором у соціаль-
ному розвитку України є високий рівень трудової
міграції. Трудова міграція спричиняє зменшення тру-
дового потенціалу країни, посилення інфляційних тен-
денцій та зростання імпорту, руйнування сімейних взає-
мин тощо. Основними причинами трудової міграції з
України є вирішення матеріальних проблем у сім'ї, ро-
дині, тому вона є соціально-економічно залежною. Ви-
сокий рівень бідності та нерівності у суспільстві, низь-
кий рівень заробітних плат, добробуту, високий рівень
безробіття, бажання заробити на житло, на навчання
дітей, на відкриття власного бізнесу, зростання ко-
рупції та злочинності — все це "кличе" людей знахо-
дити кращої долі, кращі місця роботи за межами Ук-
раїни. Ті і інші причини впливають на те, що українські
мігранти виконують важку фізичну роботу за невисо-
ку оплату праці. Вони отримують за таку роботу наба-
гато вищу заробітну плату, ніж в Україні, проте значно
меншу, ніж отримують громадяни країн-призначення
за таку ж роботу.

У структурі трудової міграції громадян України,
за ступенем легальності та можливостями статистич-
ного обліку можна виділити чотири якісно особливі
рівні:

І. Офіційна трудова міграція — переміщення украї-
нських громадян, які виїжджаючи за кордон, деклару-
ють мету участі в трудовій діяльності і є легальними тру-
довими мігрантами в приймаючих країнах.

ІІ. Неофіційна трудова міграція — поїздки наших
співвітчизників за кордон з декларованою ціллю туриз-
му, відвідування родичів тощо, пов'язані з наступним
працевлаштуванням та реєстрацією в країні-реципієнті.

ІІІ. Успішна нелегальна міграція — поїздки за кор-
дон, пов'язані з незареєстрованою зайнятістю видами
діяльності, дозволеними законодавством відповідних
країн.

ІV. Міграція жертв злочинних угруповань — торгівля
людьми та інші випадки перебування громадян України
в нелюдських умовах, або зайнятість протиправною
діяльністю за кордоном не з власної волі.

Залежно від того, чи перетинаються кордони краї-
ни при переміщенні працездатного населення, розрі-
зняють внутрішню і зовнішню міграції. Внутрішня —
приводить до переміщення трудових ресурсів у сере-
дині країни, між регіонами або між містом і селом,
проте чисельність населення країни при цьому не
змінюється. Зовнішня — впливає на чисельність на-
селення, збільшуючи її на кількість людей, які в'їха-
ли в дану країні (іммігранти) і, зменшуючи на кількість
людей, які виїхали за межі даної країни (емігранти)
[12].

Трудова міграція українців може бути охаракте-
ризована як "відтік мізків", адже більше 30% украї-
нських заробітчан мають вищу освіту. Згідно з резуль-
татами дослідження, здійсненого Державною служ-
бою статистики України і Інститутом демографії та
соціальних досліджень НАН України, низький рівень
заробітних плат змушує більше 80% трудових еміг-
рантів України шукати кращої долі за кордоном. По-
над 1 млн українців виїхали на заробітки за кордон у
2011—2012 роках, а майже 3 млн громадян бодай
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один раз в році виїжджали за межі України з метою
працевлаштування, в рамках сезонної міграції. За-
гальна кількість трудових мігрантів-українців у світі
становить 6,5 млн осіб. Кожний сьомий українець виї-
хав за межі своєї Батьківщини, що становить 14,4%
загальної чисельності населення України. Україна в
Європі стала однією із найбільших країн-донорів ро-
бочої сили, де зовнішня трудова міграція є об'єктив-
ною реальністю сьогодення.

Найбільша кількість українських трудових мігрантів
перебуває в Росії (43%), а також в Польщі (14%), Італії
та Чехії (13%), найменша — в Угорщині та Португалії
(2% відповідно) (рис. 1). Основними сферами працев-
лаштування громадян України за кордоном є будівниц-
тво (46%), домашній догляд (18%) та сільськогоспо-
дарський сектор (11%), а також промисловість, готель-
ний, ресторанний та транспортний сектори (4% відпов-
ідно) (рис. 2) [8, с. 4—5].

Отже, можна сказати, що кількість українських
мігрантів, які працюють у Росії та в країнах ЄС, стано-
вить приблизно 50/50, а також те, що переважна
більшість громадян України за кордоном, незалежно від
рівня освіти, виконують низькокваліфіковані роботи
(рис. 2).

На сьогодні, важливим є питання, пов'язане з уре-
гулюванням імміграції в Україну. Так , у 2013 році
кількість прибулих перевищила чисельність вибулих
на 31,913 тис. осіб, при цьому різкий міграційний
приріст населення спостерігався в 2012 році, коли пе-
ревищення кількості прибулих над чисельністю вибу-
лих становило 61,844 тис. осіб, в той час як 2011 році

— 17,096 тис. осіб [6]. Отже, за 2013 рік чисельність
прибулих до України перевищила відповідний показ-
ник 2011 року понад удвічі, що є наслідком практич-
но рівного доступу на ринок праці для іноземних гро-
мадян, біженців і громадян України.

Органами Міністерства внутрішніх справ Украї-
ни щорічно затримується 14—15 тис. нелегальних
мігрантів. Загалом станом на початок 2012 р. на об-
ліку в органах внутрішніх справ перебувало понад
310 тис. іноземців, переважно громадян країн ко-
лишнього СРСР. На початок 2013 р. було зареєст-
ровано 2609 осіб, визнаних біженцями. За даними
Державної служби зайнятості України, кількість іно-
земців, які тимчасово працюють в Україні, станови-
ла на початку 2013 р. 7,5 тис. осіб. Цей показник за-
лишається помітно меншим, ніж у 2009 р., коли було
досягнуто максимального рівня (12,4 тис. осіб). Най-
більші групи трудових іммігрантів зайняті у таких
видах діяльності, як торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів і предметів особистого вжитку
(21,7%); будівництво (17,5%); переробна промис-
ловість (17,0%) [5, c. 112].

З-поміж українських трудових мігрантів, що працю-
вали за кордоном у 2010—2012 роках, 38% мали дозвіл
на проживання та роботу, 13% — дозвіл на роботу, 24%
— дозвіл на тимчасове проживання, 17% не мали пра-
вового статусу та 4% перебували в інших країнах лише
з туристичною візою. Історично склалося, що Україна
має одну з найбільших діаспор у світі, яка зберігає куль-
турні й економічні зв'язки з батьківщиною. Зважаючи
на різні визначення та труднощі у тому, щоб назвати

Рис. 1. Основні країни призначення українських трудових мігрантів

Рис. 2. Основні сфери працевлаштування українських трудових мігрантів
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конкретну кількість тих, хто належить до діаспори, за-
гальна чисельність української діаспори коливається
між 12 та 20 млн осіб. Також слід зазначити, що Украї-
на залишається однією з основних країн походження
постраждалих від торгівлі людьми. За даними соціоло-
гічних оцінок, приблизно 120000 українських громадян
за період з 1991 року постраждали від сучасного раб-
ства [8, с. 5,8,12].

Оскільки трудова міграція є важливим чинником
добробуту домогосподарств мігрантів, заробітки
мігрантів можуть, у разі виробничого використан-
ня, мати позитивне значення і для економічного
розвитку регіонів, то державі необхідно звернути
увагу на розвиток системи послуг, що надаються
банківськими установами мігрантам, що працюють,
з метою здешевлення переказів, покращення умов
акумуляції заробітків мігрантів і їх направляти на
розвиток економіки та відкриття нових робочих
місць [12].

Варто вивчити можливість зменшення мита на
ввіз мігрантами інструментів і устаткування з метою
започаткування власного бізнесу в Україні, запро-
вадити схеми надання дешевих кредитів на основі на-
копичувальних рахунків мігрантів для набуття осві-
ти, відкриття малого бізнесу, вирішення житлового
питання [13]. Українська трудова міграція стала од-
ним із головних інвесторів в економіку країни: тільки
офіційно через банківські перекази в 2011 році ці
люди перевели в Україну 7 млрд $ США, в 2012 —
7,5 млрд $ США, а враховуючи інші способи пере-
дачі коштів, ці суми можуть становити від 19 до 23
млрд $ США щорічно. Суми грошових переказів тру-
дових мігрантів в 2011 році практично зрівнялися з
обсягом прямих іноземних інвестицій в економіку
України в цей період. У 2013 році приплив таких
коштів в Україну не скоротився, оскільки мігранти,
навіть якщо втрачають роботу, то не повертаються
на батьківщину, а міняють країну проживання. Мак-

роекономічна ситуація в Україні не стимулює еміг-
рантів до повернення на батьківщину, але й прово-
кує появу нових мігрантів [14]. За останні шість років
обсяг міжнародних приватних переказів до України,
основну частку яких складають гроші, зароблені тру-
довими мігрантами за кордоном, зріс на 34% і тільки
за І квартал 2013 року до України з-за кордону надій-
шла сума в 1 млрд $ США.

Україна посідає ІІ місце серед держав Східної
Європи і Центральної Азії за обсягом переказів тру-
дових мігрантів (приватних осіб), поступаючись лише
Польщі (7,6 млрд $  США), але й випереджаючи Росію
(5,5 млрд $ США). Це пов'язане не лише зі збільшен-
ням обсягів трудової міграції, але й зі збільшенням
частки переказів, що спрямовувались офіційним кана-
лом [14].

Найбільші обсяги нелегальних коштів трудових
мігрантів надходять у Західні регіони України — понад
10 млрд $ США на рік, що вдвічі більше, ніж у Цент-
ральні та Східні області, і в тричі більше, ніж на Південь
країни. Найбільші нелегальні канали переказу коштів
вітчизняних трудових мігрантів походженням із Польщі,
Іспанії, Італії, Чехії [14].

Важливим напрямом дослідження міграційних
процесів є питання про грошові перекази мігрантів як
засіб перерахунку доходів. Соціально-економічний
вплив емігрантських переказів на розвиток держави
є подвійним. З одного боку, вони збільшують купі-
вельну спроможність населення, інвестують в освіту,
придбання житла, чим покращують розвиток відпові-
дних галузей. Частина грошових переказів мігрантів
використовується як стартовий капітал для заснуван-
ня власного бізнесу. Серед негативних наслідків гро-
шових надходжень з-за кордону — це зростання цін
та створення соціальної напруженості між окремими
верствами населення, які отримують такі грошові до-
ходи, та особами, які таких джерел доходу не мають
[13].

Показники 2008 рік 2012 рік 

Щоденні потреби 72,0 77,5 

Товари тривалого 

користування 
39,3 40,9 

Житло 29,1 29,0 

Навчання дітей 12,4 11,6 

Заощадження 9,7 22,2 

 

Таблиця 2. Основні напрями використання коштів трудових мігрантів України, %

Джерело: Державна служба статистики України.

Таблиця 1. Грошові перекази в Україну 2010—2012 рр., млн $ США

Джерело: Національний банк України.

Показники 2010 рік 2011 рік 2012 рік 

За каналами надходження:    

- через коррахунки банків 2959 3252 3278 

- через міжнародні платіжні системи 2126 2804 3213 

- Неформальними шляхами 777 963 1035 

За джерелами формування:    

Оплата праці (без врахування податків та 
витрат у країні перебування) 

3373 4022 4619 

Приватні трансферти, в т.ч.    

- грошові перекази працюючих за кордоном 1560 1890 1749 

- інші приватні трансферти 929 1107 1158 

Обсяги грошових переказів у % до ВВП 4,3 % 4,3% 4,3% 

 



Інвестиції: практика та досвід № 12/201494

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

 Авторитетною міжнародною організацією, яка зай-
мається проблемами міграції населення, є Міжнародна
організація з питань міграції (МОМ), що була створена
у 1951 році. Метою МОМ є забезпечення в усьому світі
впорядкованої міграції осіб. Представництво МОМ в
Україні почало працювати в Києві у 1996 році, в 2002
році Верховна Рада України ратифікувала Угоду про
членство України в організації. Протягом 15 років діяль-
ності в Україні, МОМ надало допомогу більш ніж 300
000 мігрантів, потенційних мігрантів, постраждалих від
торгівлі людьми і іншим вразливим групам.

 Державна політика щодо регулювання трудових
міграційних процесів посіла важливе місце в Стратегії
демографічного розвитку України до 2015 року. В ній
конкретизується питання забезпечення зворотності тру-
дової міграції, соціальної захищеності вітчизняних за-
робітчан за кордоном, вироблення механізму швидко-
го залучення грошових коштів мігрантів в економіку
України, розширення можливостей працевлаштування
на батьківщині шляхом розвитку малого бізнесу і під-
приємництва, здешевлення послуг із переказу мігран-
тами коштів на Батьківщину, сприяння внутрішній
міграції населення, як альтернатива зовнішній [15]. У
2010 році Постановою уряду було створено Раду з пи-
тань трудової міграції при Кабінеті Міністрів України,
на яку покладено виконання завдань, пов'язаних із фор-
муванням і реалізацією державної політики у сфері тру-
дової міграції. Державною міграційною службою роз-
роблено затверджений урядом країни у 2011 році План
заходів щодо інтеграції іноземних мігрантів в Україні
на 2011—2015 роки і Стратегію розвитку національної
політики щодо реінтеграції мігрантів, що повертаються
[13].

У 2010  р. була створена Державна міграційна
служба України (ДМС), основними завданнями якої є
реалізація державної політики у сферах міграції
(імміграції та еміграції), у тому числі протидії неле-
гальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації
фізичних осіб, біженців та інших визначених законо-
давством категорій мігрантів, а також внесення про-
позицій щодо формування державної політики у цих
сферах. ДМС здійснює свої повноваження безпосеред-
ньо та через головні управління в областях та містах,
що свідчить про створення в Україні якісної системи
управління міграцією [7].

У таблиці 3 представлено розподіл державних
коштів за 2012—2014 роки, з якої випливає, що вагомо
зросли видатки на Державну міграційну службу Украї-
ни, в той час як фінансування прав і свобод громадян
скорочується і це є негативним явищем у соціальній по-
літиці України.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

На підставі вищевикладеного, можна сказати, що
важливим напрямом в міграційній сфері є формування
державної міграційної політики, яка передбачатиме
впровадження заходів щодо посилення роботи дипло-
матичних установ України з питань правової та інфор-
маційно-консультаційної допомоги громадянам Украї-
ни, зокрема українським трудовим мігрантам, за межа-
ми держави.

Для збереження інтелектуального та трудового по-
тенціалу України, створення умов для ефективного за-
лучення трудових мігрантів до соціально-економічного
розвитку України, необхідно розробити державну про-
граму сприяння зворотній міграції та реінтеграції тру-
дових мігрантів, що повертаються. Активізувати робо-
ту в частині інформування населення щодо шляхів ле-
гального працевлаштування за кордоном і ризиків, по-
в'язаних із незаконним працевлаштуванням за межами
держави, особливостями міграційного законодавства
країн-реципієнтів [4]. Державна політика України у
сфері соціального захисту мігрантів має бути забезпе-
чена основними заходами уряду, щодо укладання угод
про соціальне та пенсійне забезпечення із країнами, де
перебувають українські працівники-мігранти.

Тому з метою правильності ведення міграційної по-
літики України, можна виділити такі основні шляхи щодо
вирішення проблем скорочення трудової міграції: ство-
рення нових робочих місць, шляхом розширення вироб-
ництва; підвищення рівня оплати праці; зниження корупції
у владних структурах; обмеження "тіньової економіки";
вироблення нових правових документів, які б достатньо
чітко регулювали і контролювали трудову міграцію;
формування закону про правовий статус працівників-
мігрантів; правильність управлінських рішень; створен-
ня в структурі виконавчої влади спеціального органу уп-
равління трудовою міграцією, який би формував політи-
ку, лобіював прийняття необхідного законодавства, фор-

Таблиця 3. Розподіл видатків Державного бюджету в сфері міграції

Показники, тис. грн. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Державна міграційна служба України: 397 649,0 468 305,5 1 187 985,1 

- Керівництво та управління у сфері міграції, 
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних 

осіб 

30 418,1 

 

32 182,3 

 

30 406,1 

 

- Забезпечення виконання завдань та функцій 

у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 
фізичних осіб 

366 415,8 

 

435 773,2 

 

757 404,0 

 

- Внески до Міжнародної організації з 
міграції 

815,1 350,0 175,0 

- Створення та функціонування Єдиного 

державного демографічного реєстру 
- - 400 000,0 

Забезпечення захисту прав і свобод громадян, 

суспільства і держави від протиправних 
посягань, охорона громадського порядку та 

протидія незаконній міграції 

11 161 812,9 

 

12 485 433,1 

 

11 820 423,7 

 

Джерело: [1; 2; 3].
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мував сприятливу для розв'язання міграційних проблем
громадську думку [13]. З метою повернення трудових
мігрантів в Україну, держава повинна вирішувати шляхи
скорочення зовнішньої трудової міграції для збережен-
ня своїх співвітчизників, їх здоров'я та генофонду украї-
нського народу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Успішний розвиток будь-якої держави, зміцнення
її позицій у світі вимагає гармонійного розвитку еко-
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ANTITRUST REGULATION IN UKRAINE: ANALYSIS AND AREAS OF IMPROVEMENT

У статті проаналізовано загальні направлення конкурентного ринку України, приділено особ-
ливу увагу позитивним та негативним чинникам, які притаманні вітчизняному організаційно-
економічному механізму антимонопольного регулювання. Виявлено, що існуючий механізм
формування цін і тарифів дозволяє природним монополістам завищувати розміри необхідних
витрат і встановлювати самостійно монопольні ціни відповідно до діючих методів державного
регулювання, що здебільшого забезпечує отримання надвисокого прибутку. Монополісти, як
правило, не бажають знижувати витрати, оскільки мають можливість відшкодовувати їх саме
через завищені тарифи. У результаті частина витрат перекладається на підприємства немоно-
полізованого сектора економіки та населення. Саме тому автор стверджує, що монополістич-
ний ринок являє собою специфічний сектор економіки, суб'єкти якого нерідко зловживають
своїм домінуючим становищем на внутрішньому ринку. З огляду на це визначено загальні підхо-
ди до необхідності державного захисту добросовісної конкуренції, а також пріоритетні напря-
ми державного регулювання вхідних бар'єрів на макрорівні, що повинно базуватися на новій
системі державного регулювання економіки шляхом поєднання активного державного впливу і
ринкових правил, що є важливою умовою подолання кризових явищ і стабілізації макроеконо-
мічного стану в країні.

The article analyzes the general direction of the competitive market of Ukraine, paid special
attention to the positive and negative factors that are inherent in the domestic organizational and
economic mechanism of antitrust regulation. It was found that the existing mechanism of pricing and
tariff allows natural monopolies inflate the size of the necessary expenses and set monopoly prices
independently according to current methods of state regulation that mostly gives a super-high profit.
The monopolists are generally unwilling to cut costs because they are able to compensate with inflated
prices. As a result of the cost is transferred to the Company nemonopolizovanoho economy and
population. Therefore, the author argues that the monopoly market is a specific sector of the
economy, subjects who often abuse their dominant position in the domestic market. Given this
defining common approaches to the need for state protection of fair competition, as well as priority
areas of state regulation of entry barriers at the macro level, which should be based on a new system
of state regulation of the economy through a combination of active state influence and market rules
is essential to overcome crisis and stabilize the macroeconomic situation in the country.
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номіки. Відсутність диктату монополій, зміцнення ма-
лого й середнього бізнесу є необхідними умовами до-
сягнення даної мети. Велика кількість вітчизняних ком-
паній, які реально працюють на ринку, найчастіше не
можуть успішно розвиватися тільки через захопленість
певного сегменту ринку монополістами. Таке положен-
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ня не відповідає їх досвіду, наявності активів, ділової
репутації і вимагає змін. Актуальність цієї проблеми
обумовлює необхідність вивчення питань, пов'язаних
з антимонопольним регулюванням з метою захисту
інтересів суспільства від свавілля монополістів та ство-
рення умов для ефективного функціонування економ-
іки вцілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ
ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ
АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА
СТАТТЯ

Висвітленням окремих аспектів діяльності моно-
полій, а також виробленням антимонопольної політики
та її реалізацією займалися такі науковці, як І.С. Біла
[1], В.В. Венгер [2], Б.М. Марков [5], Л.І. Міхов [6] та
інші.

Однак у науковій літературі не повною мірою до-
сліджено проблеми щодо створення ефективного та
дієвого механізму регулювання цін та тарифів, не на-
громаджено достатнього числа результативних дослі-
джень, які б стали основою для теоретичного обгрун-
тування теперішнього конкурентного середовища та
формування гнучкої антимонопольної політики Украї-
ни.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою даної статті є аналіз конкурентного ринку в
Україні та обгрунтування необхідності його антимоно-
польного регулювання в контексті підвищення його
дієвості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У сучасній економіці України з розвитком різнома-
нітних галузей реального сектора особлива увага повин-
на приділятися тим видам економічної діяльності, які
відносяться до монополій, бо через технологічні, еко-
номічні та інші умови виключаються або обмежуються
фактори конкуренції, а результативність їх діяльності
пов'язується, головним чином, з "ефектом масштабу",
який дозволяє підприємству-монополісту забезпечува-
ти товарами або послугами всю місткість ринку [2, с. 65].

Одним із результуючих факторів діяльності держа-
ви із забезпечення рівних умов здійснення підприєм-
ницької діяльності для всіх суб'єктів господарювання,
упорядкування і оптимізації системи конкурентної взає-
модії суб'єктів господарювання, є частка підприємств,
що діють на ринках різних типів, у загальному обсязі
реалізованої продукції. Результати організованих Ан-
тимонопольним комітетом наукових досліджень стану
конкурентного середовища в Україні показали, що на
початок 2013 року структурні передумови конкуренції
в національній економіці порівняно з 2012 роком не за-
знали суттєвих змін (рис. 1, 2).

Так, суб'єкти господарювання, що діяли на ринках, де
структурні обмеження конкуренції відсутні, на початок
2013 року реалізовували на 3,5% менше товарів, робіт,
послуг ніж на початок 2012 року, на ринках з олігопольною
структурою обсяги зменшились на 0,8%, на ринках з до-
мінуванням однієї фірми — збільшились на 4%, а на рин-
ках, де структурні передумови конкуренції повністю
відсутні — збільшились на 0,3%. Отже, бачимо, що моно-
полізовані ринки розширюються, і логічно, що обсяги ви-
робленої та реалізованої ними продукції також зростуть.

Джерело:  [3, с. 4].

Рис. 1. Структурні передумови конкуренції в економіці України на початок 2012 року

Рис. 2. Структурні передумови конкуренції в економіці України на початок 2013 року

Джерело: [4, с. 4].
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Проведений нами аналіз виявив суттєві відмінності
передумов конкуренції у різних секторах національної
економіки, що пов'язано з особливостями техніко-еко-
номічного функціонування галузей (рис. 3).

Відносно сприятлива для конкуренції структура га-
лузевих ринків спостерігалася у машинобудуванні, у
торгівлі та гірничо-металургійному комплексі. У цих га-
лузях понад половина усієї продукції у вартісному ви-
разі реалізовувалася за відсутності суттєвих структур-
них обмежень конкуренції. Частка товарів, що реалізо-
вувалася за сприятливих для конкуренції структурних
передумов, перевищувала частку товарів, що реалізо-
вувалися за умов, які істотно обмежують або виключа-
ють конкуренцію, відповідно у 1,8, 1,5 та 3,1 разу.

Помірно сприятлива для конкуренції структура га-
лузевих ринків спостерігалася в агропромисловому та
паливно-енергетичному комплексах. Хоча в цих сферах
частка товарів, робіт і послуг, що реалізовувалися за
однозначно сприятливих для конкуренції структурних
передумов, становила на початок 2013 року менше по-
ловини загального обсягу, вона перевищувала частку то-
варів, що реалізовувалися за умов, які істотно обмежу-
ють або виключають конкуренцію, відповідно у 1,45 та
1,01 разу.

Несприятлива для конкуренції структура
галузевих товарних ринків спостерігалася у
сфері телекомунікацій, у будівництві, на
транспорті та у поштовому зв'язку. У цих сфе-
рах обсяг робіт і послуг, реалізованих за спри-
ятливих для конкуренції структурних переду-
мов, становив значно менше половини загаль-
ного обсягу. У той же час, у будівництві, на
транспорті та у зв'язку (без телекомунікацій)
частка продукції, робіт і послуг, реалізованих
за умов, які виключали або істотно обмежу-
вали конкуренцію, становила відповідно
близько 60 та близько 70%. Вона перевищи-
ла частку товарів (робіт, послуг), реалізова-

них за безумовно конкурентних умов у сфері телекому-
нікацій — в 1,53 разу, у будівництві — в 1,57, на транс-
порті та у поштовому зв'язку — в 4,7 разу [4, с. 7].

Отже, з точки зору тенденцій розвитку структурних
передумов конкуренції на товарних ринках України,
2013 рік був у цілому несприятливим, а виходячи з того,
що монополісти міцно утвердилися в національній еко-
номіці й нерідко зловживають домінуючим становищем
на внутрішньому ринку, є необхідність застосування
методів державного регулювання.

Взагалі існування та розвиток монополій здебіль-
шого адекватний характеру їх взаємозв'язків із
зовнішнім середовищем. З одного боку, ці взаємовід-
носини визначаються динамічним впливом "рівноваги",
яка забезпечується створенням у суспільстві на кожно-
му етапі соціально-економічного розвитку відповідних
економічних, політичних та соціальних умов, що дозво-
ляють монополістам функціонувати ефективно. З іншо-
го боку, надаючи суспільству життєво необхідну про-
дукцію або послугу, монопольні структури здійснюють
вагомий, а нерідко і визначальний вплив на всі сфери
підприємництва. Такий вплив монополій проявляється
більшою мірою в негативних наслідках, а саме: у зави-

Джерело: [4, с. 6].

Рис. 3. Частки ринків з різними структурними передумовами конкуренції по секторах

економіки у 2012 році, у відсотках

Рис. 4. Структура порушень законодавства про захист

економічної конкуренції, припинених
Антимонопольним комітетом України у 2013 році

Джерело: [4, с. 11].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

99

щенні цін (тарифів) на монопольну продукцію (послу-
ги); нав'язуванні дискримінаційних умов контрагентам;
створенні суттєвих перешкод для входу на монополізо-
ваний ринок потенційних конкурентів [2, с. 66]. Тому є
потреба у здійсненні ефективного державного контро-
лю за дотриманням законодавства про захист економі-
чної конкуренції, запобігання, виявлення та припинен-
ня його порушень.

Так, за результатами вжитих Антимонопольним ко-
мітетом України заходів всього припинено 7704 пору-
шення законодавства про захист економічної конку-
ренції, що майже на 32% більше, ніж у 2012 році. З них
3228 порушень — у вигляді зловживань монопольним
(домінуючим) становищем, 684 — антиконкурентних
узгоджених дій суб'єктів господарювання, 1940 — ан-
тиконкурентних дій державних органів, 1259 — недо-
бросовісної конкуренції (рис. 4).

Із загальної кількості припинених порушень 4142
(53,8%) одиниці припинено шляхом прийняття рішень
про застосування передбаченої законом відповідаль-
ності, 3562 (46,2%) — шляхом надання рекомендацій
органами Антимонопольного комітету [4, с. 13].

 Як бачимo, у період кризових прoявів суб'єкти
прирoдних монополій вoчевидь намагалися підтрима-
ти і пoкращити своє фінансoве станoвище за рахунок
одержання дoдаткової монопoльної рeнти, вони заці-
кавлені в нарощуванні операційних витрат, адже чим
вони більші в поточний період, тим більші витрати і при-
буток будуть дозволені в наступному періоді. Все це
пов'язано з існуючим механізмом регулювання діяль-
ності суб'єктів природних монополій, наслідком якого
є гальмування їх науково-технічного розвитку, а мо-
нопольне становище й ті вигоди, що з нього виплива-
ють послаблюють стимули до постійного вдосконален-
ня виробничого процесу. Саме тому всі суб'єкти при-
родних монополій, що діють на ринках України, мають,
як правило, незадовільний технологічний стан і дуже
великі втрати продукції, що покриваються за рахунок
споживачів. А все тому, що економічна політика Ук-
раїни сьгодні функціонує в умовах з однієї сторони
жорсткого адміністрування у сфері монополізації ви-
робництва, з іншої, розвитку неконтрольованої само-
стійності окремих суб'єктів господарювання з питань
фінансово-виробничої діяльності.

Потрібно враховувати специфічність вітчизняних
природних монополій, однією з яких є існування
суб'єктів господарювання, які займаються потенційно
конкурентними видами діяльності [6, с. 53]. Тому про-
понуємо організаційно відокремими діяльність суб'єктів
природних монополій від суміжних ринків, а за допо-
могою реформ покласти початок нових взаємовідносин
їх з державою та створити нові ринкові структури.

Такі підходи повинні базуватися на використанні
інструментарію, який би дозволив обгрунтувати кожен
крок щодо реформування монопольної сфери діяль-
ності, послідовність, а відповідно, кваліфіковано про-
водити реформування, опираючись на розвинену тео-
рію і адаптуючи її до конкретних умов і часу. Безумов-
но, необхідно враховувати додаткові труднощі, пов'я-
зані із кризовими процесами в українській економіці,
що передбачають особливі вимоги до гнучкості і адап-
тування стратегій реформування.

Ще однією проблемою є існуюча недосконалість
цінового механізму на продукцію монополій. Так, Ан-
тимонопольний комітет здійснює кoнтроль за регулю-
ванням цін (тарифів) на тoвари, що вирoбляються (реа-
лізовуються) суб'єктами природних монополій, шляхoм
їх пoгодження. Однак фактичний стан речей свідчить,
що в системі державного регулювання діяльності мо-
нополій в Україні існують значні розбіжності між його
цілями і ефективністю регулювання на практиці. По-пер-
ше, діяльність урядових структур не завжди відповідає
інтересам суспільства, частіше захищає і підтримує інте-
реси природного монополіста, оберігаючи від потен-
ційних конкурентів. По-друге, встановлення ціни, яка
дозволяє підприємствам-монополістам одержувати так
званий справедливий прибуток, фактично означає, що
у своїй політиці цін фірми діють, як правило, за принци-
пом "витрати плюс", тобто не мають ніякого стимулу
стримувати зростання витрат. По-третє, існує ймо-
вірність застосування даного виду регулювання для га-
лузей, які не тільки не є природними монополіями, але
й потенційно повинні бути цілком конкурентними. Така
практика призводить до створення високоприбуткових
легальних картелів і блокує створення рівних умов діяль-
ності для всіх суб'єктів господарювання [1, с. 8]. Це знач-
ною мірою ускладнює й негативно впливає на ефек-
тивність антимонопольної роботи в державі. Вирішен-
ня даної проблем нами вбачається у забезпеченні пра-
вильної антимонопольної політики, у реальному вико-
нанні правових норм усіма учасниками ринкових відно-
син, шляхом:

— посилення контролю держави в сфері дотриман-
ня якості продукції та створення єдиних стандартів, тех-
нічних регламентів і процедур оцінки відповідності
вітчизняної продукції з метою поліпшення якісних і
кількісних показників розвитку підприємництва за ра-
хунок добросовісно функціонуючого конкурентного
середовища, збільшення конкурентних ринків у за-
гальній кількості загальнодержавних і регіональних
ринків;

— конкурентного середовища, збільшення конку-
рентних ринків у загальній кількості загальнодержав-
них і регіональних ринків;

— підвищення ефективності контролю держави за
концентрацією суб'єктів господарювання за рахунок
посилення зобов'язань суб'єктів концентрації, з одно-
го боку, та посилення відповідальності представників
органів державної влади, з іншого боку;

— зменшення негативного впливу і тиску суб'єктів
природних монополій;

— подолання зрощення бізнесу із владою з метою
підвищення дієвості рішень Антимонопольного коміте-
ту України;

— формування інституційного середовища, в яко-
му зловживання монопольним середовищем та обме-
ження ефективного розвитку конкурентного середови-
ща було б економічно недоцільним тощо [1, с. 10].

Проте при розробці необхідних заходів щодо ре-
формування монополій в Україні слід враховувати ряд
їх загальних особливостей:

— у ході технологічного прогресу використовуєть-
ся складна інженерна інфраструктура, що прив'язана
до конкретної території. Таким чином, для даних сфер
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діяльності характерна територіальна специфічність ре-
сурсів, що суттєво впливає на формування відносин між
зацікавленими сторонами;

— багато видів продукції (послуг) суб'єктів природ-
них монополій (наприклад, електроенергія, послуги
зв'язку і транспорту) неможливо запасати і зберігати,
їх недовиробництво в один період не може бути ком-
пенсовано перевиробництвом в інший. Відповідно, така
продукція (послуги) є специфічним в часі благом, а ви-
робництво та перерозподіл таких благ повинно бути
стійким і ритмічним;

— у силу територіальної специфічності активів не-
обхідно узгодження інженерних рішень із місцевими
умовами, що потребує значних витрат на попередній
стадії здійснення проектів.

Зазначені особливості мають принципове значення
при аналізі конкретних варіантів реформування біль-
шості монополій і у цілому позитивні результати на рин-
ках монополій після реформування вкрай очевидні: зни-
ження цін, прискорення темпів росту продуктивності
праці тощо [2, c. 77].

Проте, при вжитті будь-яких заходів потрібно па-
м'ятати про основне завдання, яке стоїть перед антимо-
нопольною політикою сьогодні: не просто формально
усувати монополізм, а створювати ефективне конкурен-
тне середовище здатне забезпечувати стале економіч-
не зростання і підвищення життєвого рівня населення в
теперішніх економічних умовах розвитку України [5].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗРОБОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Розвиток держави, зміцнення її позицій у світі у
різних сферах вимагає всебічного розвитку економіки
країни. Зміцнення малого й середнього бізнесу та його
вільний розвиток — є необхідними умовами такого гар-
монійного розвитку і стабільності. Мають право на жит-
тя й монопольні структури за умови їх відкритості для
регулюючих органів. У свою чергу антимонопольна по-
літика повинна бути адекватна заходам з регулювання
монополізму у виробничій базі й господарських відно-
синах.

Вирішення зазначених завдань вбачається у реаль-
ному виконанні правових норм усіма учасниками рин-
кових відносин, у забезпеченні належної спрямованості
антимонопольної діяльності, що досягається шляхом
взаємоузгодженості механізмів та інструментів еконо-
мічного і правового регулювання з урахуванням прин-
ципів прозорості, законності, економічної доцільності
та рівності всіх учасників перед законом та зумовлю-
ють необхідність управління державою даними проце-
сами на якісно новому рівні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Успішне вирішення проблеми забезпечення населен-

ня житлом залежить від створення ефективно діючого
фінансово-кредитного механізму забезпечення населен-
ня доступним житлом. Провідну роль у цьому процесі
грає механізм оренди житла. Однак в Україні такий ме-
ханізм не є досконалий, навіть можна сказати, що він
має бути створеним, судячи з того, що житлова пробле-
ма вже багато років залишається гострою. Статистичні
дані вказують на те, що майже 30% українського насе-
лення ніколи не зможуть придбати житло у власність,
тому вони є потенційними споживачами орендного жит-
ла [3].

Важливість створення і функціонування ринку орен-
дного житла підкріплено декількома чинниками. По-пер-
ше, міжнародними вимогами щодо сучасного розвитку

УДК 332.85

Т. В. Соковець-Макатуха,
асистент кафедри фінансів підприємств та банківської справи,
Дніпропетровська державна фінансова академія

ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ОРЕНДНОГО
ЖИТЛА В КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄС: УРОКИ
ДЛЯ УКРАЇНИ

T. Sokovets-Makatuha,
аssistant of finance and business banking, Dnipropetrovsk State Finance Academy
Dnepropetrovsk State Financial Academy

FEATURES OF THE RENTAL HOUSING MARKET IN THE EU MEMBER STATES: LESSONS
FOR UKRAINE

У статті на основі вивчення міжнародного досвіду функціонування ринку оренди житла, ви-
значено основні характерні риси ринку оренди житла в Україні як складового фінансово-кре-
дитного механізму забезпечення населення доступним житлом. Наведено порівняльні особ-
ливості ринку оренди житла України, Росії та Європи. Проведено порівняння статистичних да-
них про співвідношення житлового фонду у власності та оренді в Україні і розвинених країнах.
Запропоновано заходи для забезпечення подальшого ефективного формування та розвитку
ринку орендного доступного житла в країні в рамках функціонування фінансово-кредитного ме-
ханізму забезпечення населення доступним житлом з урахуванням інтересів суб'єктів житло-
вих відносин.

The article of the study of international experience of the rental market, the main features of the
rental market in Ukraine as a component of financial and credit mechanism to provide people with
affordable housing. Comparative features of the rental market in Ukraine, Russia and Europe. A
comparison of statistical data on the relationship between housing ownership and renting in Ukraine
and countries. The measures to ensure the continued effective formation and development of
affordable housing rental market in the country in the framework of the financial and credit mechanism
to provide people with affordable housing in the interests of residential business relations.

Ключові слова: ринок орендного житла, доступність житла, фінансово-кредитний механізм забезпе-
чення населення доступним житлом, рент-контроль.

Key words: market rental housing, affordable housing, financial and credit mechanism providing affordable
public housing, rent control.

регіонів України, а саме: приділення уваги інформаційній
та інноваційній сфері розвитку країни шляхом форму-
вання кластерів, і, як наслідок, спостерігаємо відповід-
не розширення сфер діяльності регіону, посилення ур-
банізації, зумовленої недостатнім обсягом роботи у
сільській місцевості, що змушує населення здійснювати
пошук роботи у містах. Тобто зростає потреба у достат-
ньо мобільному людському ресурсу. По-друге, створен-
ня нових сімей, які бажають розпочинати власне сімей-
не життя окремо від батьків, відсутність можливості
придбати (збудувати) власне житло формує зростаючу
потребу в доступному орендному житлі з правом викупу
(без права викупу).

У цьому аспекті створення умов формування та роз-
витку ринку орендного житла як складової адекватного
фінансово-кредитного механізму забезпечення населен-
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ня доступним житлом в Україні представляється актуаль-
ним і водночас складним завданням, оскільки такий ме-
ханізм передбачає залучення значних інвестицій і потре-
бує захисту від махінацій. Зважаючи на це, автор вважає
за доцільне звернутися до досвіду країн-членів Євро-
пейського Союзу, в яких в структурі житла переважає
орендне.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання розвитку ринку доступного житла, в тому
числі механізм оренди, досліджували О.А. Більовський
[2], досвіду російського та зарубіжного розвитку ринку
орендного житла присвячені праці Є.С. Шоминої [10],
О.М. Толкачева [9], Ю. Кожевникової [4]. Віддаючи на-
лежне внескам у вирішенні даного питання зазначених
авторів, слід зауважити, що донині залишається нерозв-
'язаним питання визначення подальших можливостей
формування та розвитку ринку орендного доступного
житла в Україні, виходячи з особливостей функціонуван-
ня ринку в зарубіжних країнах, враховуючи національні
риси його формування. Варто також зазначити, що оф-
іційна статистика ринку орендного житла відсутня, бо ри-
нок представлений переважно тіньовим сектором, а ук-
раїнська аналітика ринку нерухомості являє собою
аналіз коротрокострокових змін цін і орендних ставок
на ринку відомими ріелторськими компаніями.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вивчення світового досвіду розвитку

ринку орендного житла та визначення його особливос-
тей в умовах розвитку української економіки як частини
фінансово-кредитного механізму забезпечення населен-
ня доступним житлом.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У країнах ЄС-27 майже дві третини населення —

65% домогосподарств є власниками свого житла, з яких
44% є власниками своїх квартир та будинків без іпотеч-
них платежів та 21% є власниками, які продовжують
сплачувати іпотечні платежі. За даними Державної служби
статистики України, у 2013 р. 94,2 % домогосподарств
є власниками житла, 3,4% — орендують житло [8], за
різними джерелами дослідницьких організацій в Росії
частка комерційної оренди житла коливається від 3%

до 6% [9], і офіційно орендують мен-
ше 10—20% житла, оскільки дані офі-
ційної статистики щодо обсягу ринку
комерційної оренди житла в країнах
СНД відсутні. В США на умовах орен-
ди проживають 35% населення [8].
Дані факти можуть наштовхнути на
думку, що потреба в орендному житлі
відсутня. Однак не варто забувати, що
дана цифра формальна, що пов'язано
із змішаним типом міського багаток-
вартирного житлового фонду, тобто
неможливо чітко провести межу між
муніципальним і приватним житлом [5].
На нашу думку, наведені дані не дають
реальної картини у зв'язку з специфі-
кою житла як інвестиційного товару,
оскільки відсоток власників житла
складається із відсотку власників жит-
ла, призначеного для зберігання, та

примноження інвестиційного капіталу власника, щоправ-
да здебільшого, без відображення отриманого доходу
в річній декларації про майно, доходи, витрати і зобов'-
язання фінансового характеру.

Дослідження можливостей функціонування ринку
оренди житла в частині забезпечення населення доступ-
ним житлом вимагає обгрунтованого аналізу функціону-
вання ринку оренди житла зарубіжних країн, які мають
вже значний досвід у цій сфері. В міжнародній практиці
ринок оренди прийнято умовно поділяти на ринок соц-
іальної та комерційної (ринкової) оренди, які розвинені в
США і Західній Європі [7]. Функціонування ринку оренди
житла в розвинених країнах характеризується правови-
ми, ментальними, соціальними та фінансовими особли-
востями. Розглянемо кожну особливість більш детально.

У зарубіжних економічно-розвинених країнах дію-
чий механізм правового захисту інтересів суб'єктів рин-
ку орендного житла, сприяє найбільш вдалому функ-
ціонуванню ринку, задовольняючи інтереси як власників
так і орендарів, і підсилює зростаючий попит на оренд-
не житло. Свідченням зазначеного факту є те, що ринок
комерційного орендного житла займає вагоме місце в
країнах ЄС і характеризується орендою житла у приват-
них власників на комерційних засадах, обсяг ринку яко-
го в середньому дорівнює 12% домогосподарств. Най-
більшою частка комерційного орендного житла є в
Німеччині, Швеції, Бельгії, Австрії, Франції [11].

Варто відмітити, що регулювання орендних відносин в
розвинених країнах відбувається не тільки зі сторони зако-
нодавчого поля, а і з боку союзів квартиронаймачів, орен-
додавців та держави (рент-контроль). Підтверджуючим фак-
тором державного регулювання оренди житла в частині ство-
рення гідних умов проживання за доступну орендну плату
та контролю за процесом виселення орендарів являється,
на нашу думку, структура ринку оренди житла.

Аналіз співвідношення частки нерухомості, що пе-
ребуває у власності та оренді, дозволяє зробити висно-
вок, що практично всі країни мають близькі показники
(рис. 1), (нижче наводяться дані дослідження "Експерт
РА": "Ринок найму житла в розвинених країнах — на-
ціональна специфіка, класифікація, системи державно-
го стимулювання") [1].

У кожній країні в залежності від історичних та еко-
номіко-політичних передумов склалося різне співвідно-
шення часток житлового фонду, що використовуються
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використовуються власниками та у різних формах оренди
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власниками та в різних формах оренди. Так, на першо-
му місці найбільшу частку житлового фонду, що вико-
ристовується власниками має Китай — 91,2% і наймен-
шу — в оренді 8,8%, на другому місці Україна — 87,3%
і 12,7%, на третьому місці Бразилія — 76,8% і 23,2% та
Чехія — 75% і 25% відповідно. В Нідерландах най-
більша частка житлового фонду, що використовуються
в оренді 45%, що пов'язано з житловою політикою краї-
ни, яка спрямована на мобільність населення, надання
можливості звільнитися від фінансового тягаря обслу-
говування власного житла.

Варто відмітити, що в зарубіжних країнах, у 2010 році
більше чверті (27,9%) населення ЄС-27 жило в будин-
ках, займаного власниками, для яких був видатний кре-
дит або іпотека, в той час як більше двох п'ятих (42,9%)
населення живе в займаної власником будинку придба-
ного без кредиту або іпотеки. 17,8% населення живуть
як орендарі сплачуючи ринкову ціну оренди, і 11,4% —
в якості орендарів, що сплачують знижену орендну пла-
ту або проживають безкоштовно (рис. 2) [13].

Серед країн ЄС-27 Латвія має велику частку насе-

лення, які проживають в квартирах —
це 65,3%, на другому місці Іспанія —
64,9%, на третьому місці Естонія —
64,5%. Найбільшу частку, проживаю-
чих у будинках, має Хорватія 71,7%,
Словенія — 66,8%, Угорщина —
64,7%, Норвегія 62,3% та Румунія —
60,8%. Високу схильність до індиві-
дуальних двоквартирних будинків має
населення Нідерландів, за даними
статистики у зазначених вище будин-
ках проживають 61,2% населення, у
Великобританії — 59,3% та Ірландії
58,3% [12].

Стосовно статусу володіння на
житло для проживання зауважимо, що
в Україні кількісно сегмент соці-
ального ринку оренди за статистични-
ми даними можна оцінити в 1,8% до-

могосподарств (приблизно 300 тис.) [2], з яких — 1,6%
домогосподарств орендували державне житло, а 0,2% —
відомче (рис. 3). У приватній власності у 2009 р. перебу-
вало 94,2% житла, у 2013 р. частка домогосподарств не-
значно зросла і склала 94,7% [8]. Отже, в нашій країні
більше 90 % житла є приватизованим (купленим), на
відміну від європейських країн. На наш погляд, така струк-
тура житла є неефективною, оскільки обмежує ділову ак-
тивність населення.

Цікавим є схожість у вподобаннях населення Украї-
ни та Європи до типів житла, а саме: українці надають
перевагу окремим квартирам 48,4%, індивідуальному
будинку — 45,6%, частина індивідуального будинку
2,9%, інше (комунальна квартира, гуртожиток) — 3,1%.
Зазначені вище вподобання населення формують і відпо-
відний попит на ринку комерційного орендного житла,
який у сучасних умовах розвитку нашої країни представ-
ляє собою один із механізмів збереження інвестиційно-
го капіталу власника, а не забезпечення первинної по-
треби та підвищення соціальної складової якості життя,
що віддаляє межі доступності житла для населення з се-

редніми доходами.
Міжнародний досвід розвитку

країн та регіонів (округів) дозволяє
стверджувати, що більш розвинений
ринок оренди житла, мінімальне дер-
жавне регулювання ринку нерухо-
мості, високий рівень розвитку еко-
номіки, вільне ціноутворення, висо-
ка мобільність трудових ресурсів є
чинники, які забезпечують вищу час-
тку житлового фонду, що надається
в оренду, і відповідно чим вище тем-
пи економічного розвитку округів
(регіону), тим більший відсоток жит-
ла, який надається в оренду. Відразу
ж слід відмітити, що в Україні перс-
пективними регіонами, в яких частка
орендованого житла буде вище вис-
тупають регіони-лідери у промисло-
вому розвитку, фінансові центри та
регіони туристичної спрямованості.

Другою цікавою особливістю зару-
біжного ринку є ментальність, що
відображається у розумінні відпові-
дальності власників житла за підтри-

Рис. 2. Розподіл населення ЄС-27 за типом житла та статусу
володіння на житло, (%)

Джерело: [12,13].

Рис. 3. Розподіл домогосподарств України за типом власності

їх житла, %

За даними Державної служби статистики України.
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мання якісного стану власності. Так, варто відмітити, що
власники житла в Україні витрачають на житло (комунальні
платежі та обслуговування) від 10 до 20% наявного дохо-
ду, у орендарів витрати складають приблизно від 5 до 20%.

Досвід європейських країн засвідчує більшу частку
витрат. У 2011 р. 11,4% населення ЄС-28 жили в домашніх
господарствах, які витрачали 40% або навіть більше на-
явного доходу на житло (ремонт, реконструкція, поточне
обслуговування). Частка населення, чиї витрати на житло
перевищили 40% від їх наявного доходу була найвищою
для орендарів з ціною орендної плати на ринку (26,1%) і
найнижчий для осіб у житлі, яке власники придбали без
врахування кредиту чи іпотеки (6,5 %) [11].

Однак в ЄС-28 у середньому спостерігаються значні
відмінності між державами-членами: з одного боку, існує
цілий ряд країн, в яких порівняно невелика частина на-
селення живе в сім'ях, де витрати на житло перевищили
40% від доходу, зокрема на Кіпрі (2,7%), Мальта (2,8
%), Люксембург (4,2%), Фінляндія (4,4%), Словенії
(4,7%) та Австрії (4,8%). З іншого боку, близько чверті
населення в Греції (24,2%) і близько однієї п'ятої насе-
лення в Данії (19,9%) витратили більше 40% їх наявно-
го доходу на житло; слідом за цими країнам Сполучене
Королівство (16,4%), Німеччина (16,1%) і Нідерланди
(14,5%). 11,5% населення ЄЄ живе в будинку, який проїв
більше 40% свого доходу. Значні фінансові проблеми з
оплатою житла відчувають 17,4% сімей (витрати на жит-
ло та комунальні послуги є для них дуже важким фінан-
совим тягарем), причому для Італії цей показник пере-
вищує 40%, а для Німеччини становить 30%. І тільки
47% сімей Євросоюзу вважають, що для них ці витрати
невеликі [11]. Зазначені статистичні дані підтверджують
соціальну відповідальність власників житла та гідний
рівень якості життя населення країн ЄС.

Виходячи з рівня якості життя населення та соціаль-
них аспектів економічної політики країн ЄС у частині за-
безпечення населення доступним житлом, підтримка
створення молодих сімей прослідковується соціальна
особливість ринку оренди житла. Її специфіка прояв-
ляється в рівні ротації орендарів та орендодавців, ос-
кільки функціонування ринку оренди житла направлене
на задоволення первинної соціальної потреби — влас-
ному захисті у вигляді орендованого житла для широ-
ких верств населення.

Основний контингент орендарів складають студенти,
мігранти, працівники організацій, сім'ї з середніми дохо-
дами, пенсіонери. Залежно від історично сформованих
умов володіння і перерозподілу житлового фонду орен-
додавцями в зарубіжних країнах основному виступають:

— державні структури (Китай, Україна, Чехія);
— регіональні утворення, штати і території (Австра-

лія);
— муніципалітети (США, Чехія, Великобританія);
— кооперативи (Чехія, Нідерланди, Канада);
— роботодавці (Аргентина);
— громадські фонди і житлові асоціації (Великоб-

ританія, Нідерланди, Австралія);
— підприємства фінансового сектору;
— фізичні особи — власники житла і девелопери (всі

країни) [1].
Успішне формування та функціонування ринку орен-

дного житла не можливе без створення доступу учасників
орендних відносин до фінансових ресурсів. Так, фінан-
совою особливістю функціонування ринку доступного
орендного житла в зарубіжних країнах є дія механізмів

"лояльного" кредитування орендодавців та орендарів
(кредити на оплату застави за оренду, оплату оренди),
фондів фінансування будівництва та здачі в оренду жит-
ла [9], ощадно-будівельних кас; підтримання стабіль-
ності економіки країни; створення податкової культури
населення та механізмів захисту від фінансових ризиків.

Розвинений ринок оренди доступного житла, як у за-
рубіжних розвинених країнах, в Україні тільки формуєть-
ся. Успішному формуванню ринку орендного доступно-
го житла сприятиме виокремлення характерних особли-
востей сучасного ринку комерційного орендного житла
для виявлення прогалин і подальше їх усунення.

Ми поділяємо думку науковців, що визначили харак-
терні риси сучасного ринку комерційного орендного жит-
ла в Україні, а саме відмічено:

1.  Домінування на ринку приватних власників-фізич-
них осіб, які віддають в оренду свій продукт — "надлиш-
кове" житло з метою виконання його функції — накопи-
чення (збереження) інвестиційного капіталу.

2.  Відсутність на ринку інституційних орендодавців
— юридичних осіб.

3. Високий рівень тінізації ринку комерційної житло-
вої оренди. Основною причиною даного явища є особли-
вості чинного законодавства, яке передбачає реєстрацію
договорів оренди та оподаткування доходів орендодав-
ця на рівні 15 %, що створює ситуацію, коли ані орендар,
ані орендодавець не зацікавлені в реєстрації своїх відно-
син, а також відсутність у податкових органів ефективних
правових інструментів притягнення громадян до декла-
рування житлової нерухомості, яка віддається в оренду.

4.  Низька пропозиція орендного житла в великих
містах і, як наслідок, високі ціни на орендне житло, які
не відповідають купівельній спроможності сімей, які мог-
ли б покращити свої житлові умови шляхом комерцій-
ної оренди [2].

Наведений перелік, на нашу думку, доцільно допов-
нити:

1. Частина житла здається через ріелтерів, яким
орендар має заплатити певний відсоток від угоди (не по-
вертається), що збільшують його витрати.

2. Відсутність контролю з боку держави за махіна-
ціями на ринку оренди.

3. Відсутність видань для орендарів, щоб надавали
інформацію для захисту їх прав.

4. Орендодавець не несе матеріальну відпові-
дальність за підтримання в належній якості житлового
фонду, можна навіть сказати не бажає приймати. Витрати
на обслуговування ліфтів, лічильників, освітлення тощо
лягають на бюджет орендаря.

Отже, наведемо порівняльні особливості ринку орен-
ди житла України, Росії та Європи (табл. 1).

Ринок оренди доступного житла в Україні в перспек-
тиві буде розвиватися як об'єктивний процес, обумов-
лений низьким рівнем доходів населення України, адже
механізм орендного житла на зарубіжній практиці довів
свою ефективність. А також, на нашу думку, у зв'язку зі
зростанням цін на житло, збільшення витрат на експлу-
атацію, а також необхідності сплати податків на неру-
хомість, все більш економічним варіантом більшості на-
селення стане оренда житла. Однак для здійснення зру-
шень на орендному ринку доступного житла потрібні
інвестори, які бажають отримати стабільний і постійний
дохід, хоч і не високий, оскільки тільки за однією з та-
ких умов можна буде досягти доступності орендовано-
го житла для населення.
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Варто зазначити, що доступність для населення буде
характеризуватися рівнем податкового тягаря для орен-
додавця та бажаним його рівнем дохідності як від інвес-
тиційного товару ( яка складається з приросту її вартості
за рік і виручених коштів від здавання квартири в орен-
ду).

Досвід житлової політики Швеції демонструє мож-
ливість органів влади держави забезпечити доступність
житла шляхом обмеження прибутку орендодавців (як му-
ніципальних, так і приватних) — не більше 2—3% на рік.
Оскільки влада Швеції переконана, що житло є занадто
важливою соціальною категорією, щоб на ньому роби-
ти гроші [6].

Стосовно ефективності використання механізмів
прямого рент-контролю в Україні як аналога міжнарод-
ному, викликає неоднозначність думки. З однієї сторо-
ни, високий рівень тінізації ринку оренди зменшує ефект
контролю, і можна навіть сказати, що унеможливлює
його дію, говорячи про недоцільність застосування в та-
ких умовах функціонування ринку оренди в країні. А з
іншого боку, виходячи з сутності рент-контролю (обме-
ження щодо підвищення плати за оренду на весь період
або на певний короткий проміжок часу, з одночасною
спрямованістю на справедливий принцип дії на домо-
власників) [10] за умови адекватності законодавства та
пропаганді нових поглядів власникам житла — однією з
основних діючих сил, щодо створення умов значного
"ривку" у питанні забезпеченості населення доступним
житлом, що в свою чергу дозволить створити певний
плацдарм для здійснення перших кроків у розвитку до-
ступного ринку оренди житла.

Таким чином, нині ринок орендного житла виступає
сегментом тіньової економіки, в якому ціни формують-
ся в ринковій ситуації за суб'єктивним бажанням тільки
власника житла-квартир, а не домовласниками, що зни-
жує доступність винаймання квартири для більшості на-
селення навіть з середньою заробітною платою.

Зміна якісних характеристик ринку комерційної
оренди (зниження рівня його тінізації, відкритість та про-
зорість, підвищення рівня доступності орендного житла
тощо) є можливим шляхом підвищення рівня забезпече-
ності населення доступним житлом та економічного зро-
стання у цілому за рахунок активізації будівництва в Ук-
раїні в частині підвищення обсягів доступного орендно-
го житла. Враховуючи наявний світовий досвід, а також
рівень доходу громадян, які могли б скористатися цим
фінансово-кредитним механізмом для забезпечення як
тимчасовим так і постійним житлом або поліпшення своїх
житлових умов, орендна плата доступного житла має

бути на 30—50 % нижчою від вартості комерційної орен-
ди в даний час, забезпечуючи витрати власника на буді-
вництво і утримання такого житла без отримання висо-
кого доходу від такої діяльності в межах підтримки соц-
іальної відповідальності бізнесу.

ВИСНОВКИ
Відсутність в Україні розвиненого прозорого сек-

тору орендного житла формує нереалізований резерв
підтримки соціального і економічного розвитку краї-
ни. Даний фінансово-кредитний механізм забезпечен-
ня населення доступним житлом практично не вико-
ристовується як інструмент стратегічної державної
житлової політики. Єдиним винятком є державна про-
грама оренди житла з правом викупу під 3% річних,
розроблена Державною іпотечною установою, що зна-
ходиться з 2012 р. на затвердженні в Кабінеті Міністрів
України.

Розвиток сектору орендного житла не можливий без
надання йому пріоритетного статусу у державній жит-
ловій політиці.

Для подальшого ефективного формування та роз-
витку ринку орендного доступного житла, на нашу дум-
ку, необхідно здійснити такі заходи:

1. З метою створення інформаційної бази та комп-
лексного дослідження стану ринку оренди житла в
Україні забезпечити проведення комплексних соціолог-
ічних та статистичних досліджень сектору орендного
житла промислово-розвинених та туристичних регіонах,
фінансово-ділових центрах.

 2. З метою підвищення рівня забезпеченості насе-
лення доступним житлом шляхом створення легального
ринку оренди житла необхідно розробити програму
підтримки будівництва доступного орендного житла в
Україні інвесторами в рамках державно-приватного
партнерства, а також соціальної відповідальності бізне-
су. Сприяти реєстрації договорів найму власниками-
фізичними особами.

3. Зосередити увагу на будівництві типового житла
економ-класу з використанням доступних за вартістю та
високою якістю матеріалів будівництва, використовую-
чи технології зменшення часу будівництва, поступово на-
рощуючи обсяги.

4. Створити умови захисту прав як орендарів, так і
орендодавців на законодавчому рівні без можливостей
ухилення від відповідальності з обох боків.

5. Розглянути можливість входження до Міжнарод-
ного союзу квартиронаймачів та сприяння всебічної
підтримки громадських ініціатив в Україні.

Таблиця 1. Порівняльні особливості ринку оренди житла в Україні, Росії та Європі

Складено автором за [4].

Параметри порівняння Україна Росія Європа 
Стан ринку оренди Формується Розвивається Розвинутий 

Дохідність, % 5-10 4 3-5 

Наявність офіційного 

документу щодо оренди 

Договір оренди 

переважно відсутній або 

має неофіційний характер 

Договір оренди 

переважно відсутній 

Договір оренди житла 

Наявність первинного внеску Так Так Так 

Хто сплачує комунальні 
платежі 

Частіше орендатор Частіше орендатор Орендатор/Орендодавець 

Обмеження на ремонт Відсутнє Відсутнє Є 

Можливість вільного 

підвищення орендної плати 

Можливо Можливо з 
урахуванням 

ринкової конкуренції 

Неможливо, діє рент-

контроль 

Доступність для населення 

країни 

Ні Ні/Так Так 
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6. Створити єдиний інформаційний сайт для орен-
дарів житла з можливістю вибору житла відповідно до
власних потреб.

7. Врегулювати діяльність ріелтерів, забезпечуючи
захист орендарів від махінацій.

Спираючись на міжнародний досвід, можна стверд-
жувати, що орендне житло в рамках легально діючого
ринку спроможне забезпечити довгострокову стабільну
основу забезпечення населення доступним житлом, пол-
іпшення житлових умов, а також створюючи усі умови
для вільної трудової міграції громадян.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний етап розвитку української економіки позна-

чений прагненням реалізувати амбітну мету — забезпечити
стале економічне зростання за рахунок системної техноло-
гічної модернізації та структурної перебудови економіки.
Реалізація цього завдання можлива, на нашу думку, лише
за умови залучення достатнього обсягу іноземних інвес-
тицій.
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THE SCIENTIFIC APPROACHES TO UNDERSTANDING THE ECONOMIC SUBSTANCE
OF THE CATEGORY "FOREIGN DIRECT INVESTMENT" AT THE REGIONAL LEVEL

У статті детально розглянуто наукові підходи до розуміння економічної сутності категорії
"прямі іноземні інвестиції" на регіональному рівні. Визначено основні поняття інвестиційної
діяльності, зокрема іноземні інвестиції, регіон, інвестиційна діяльність, іноземний інвестор,
підприємство з іноземними інвестиціями. Доведено, що забезпечити стале економічне зрос-
тання за рахунок системної технологічної модернізації та структурної перебудови економіки
можливо лише за умови залучення достатнього обсягу іноземних інвестицій. Запропоновані
автором трактування економічних понять "іноземні інвестиції" та "прямі іноземні інвестиції"
можуть розглядатися в якості наукових гіпотез у рамках дослідження процесів іноземного інве-
стування.

The article focuses on the scientific approaches to understanding the economic substance of the
category "foreign direct investment" at the regional level. The author determined the basic notions
of investment activity: "foreign investment", "region", "investment activity", "foreign investor",
"enterprise with foreign investment". It is proved that ensuring sustainable economic growth through
systemic technological upgrading and structural reorganization of economy is possible only with
attracting foreign investment. Entered by the author determinations of "foreign investment" and
"foreign direct investment" can be considered as scientific hypothesis in the study of foreign
investment processes.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, регіон, інвестиційна діяльність, іноземний інвестор, підприєм-
ство з іноземними інвестиціями.

Key words: the foreign direct investment, the region, the investment activity, the foreign investor, an enterprise
with foreign investment.

Залучені іноземні інвестиції дозволяють створювати нові
робочі місця, а внаслідок цього — збільшувати обсяг по-
даткових відрахувань, що сприятливо впливає на формуван-
ня додаткових джерел фінансування соціально-економічно-
го розвитку; а також підвищити якість інфраструктури; сти-
мулювати розвиток підприємницької діяльності в регіонах
та диверсифікувати її галузеву структуру, а також скороти-
ти ризики, пов'язані із циклічністю економічного розвитку.
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Виходячи з цього, дослідження теоретичних особливостей
інвестиційної діяльності є нині досить актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні аспекти інвестиційної діяльності
та підходи до визначення наукової сутності основних її по-
нять знайшли відображення у працях зарубіжних і вітчизня-
них учених: Дж. Даннінга [17], С. Хаймера [20], В.Г. Федо-
ренка [14], О.І. Рогача [11], А.А. Пересади [9], Д.Г. Лук'я-
ненка [6], Г.О. Пухтаєвича [10], К.С. Солонінка [12],
Н.І. Обушної [8], С.М. Теслі [13], О.Ю. Кугаткіної [5],
К.В. Єрмілової [4] та інших.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної статті є дослідження наукових підходів до

розуміння економічної сутності категорії "прямі іноземні
інвестиції" на регіональному рівні та визначення основних
понять інвестиційної діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Залучення інвестиційних ресурсів до регіону суттєвою
мірою позитивно впливає на зміну його економічного ста-
новища, модифікує його виробничу структуру, викликає
зміни на ринках робочої сили та капіталу, тож, йому мають
приділяти ключову увагу. Одним із найбільш ефективних та
доступних ресурсів для регіону, на наш погляд, є прямі іно-
земні інвестиції (ПІІ). Розглянемо теоретичні підходи до
визначення наукової сутності економічних категорій "іно-
земні інвестиції" та "прямі іноземні інвестиції", які є першо-
черговими для визначення решти економічних понять, по-
в'язаних з процесами прямого іноземного інвестування на
регіональному рівні.

У Законі України "Про режим іноземного інвестуван-
ня" іноземні інвестиції визначаються як "цінності, що вкла-
даються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної
діяльності відповідно до законодавства України з метою
отримання прибутку або досягнення соціального ефекту"
[3]. Однак, на нашу думку, даному визначенню притаман-
ний узагальнюючий характер, а використана категорія
"цінності" є не доречною, бо може об'єднувати об'єкти, не
суміжні з процесами інвестування. Вважаємо, що категорію
"цінності" доцільно замінити більш конкретними об'єктами,
зокрема: грошові кошти, майнові, технологічні, інтелекту-
альні цінності, тощо. Крім того, використання у визначенні
таких понять, як прибуток та соціальний ефект не висвітлює
увесь діапазон економічних відносин, пов'язаних з інозем-
ними інвестиціями. Тож, на нашу думку, визначення інозем-
них інвестицій слід окреслити так: "іноземні інвестиції — це
сукупність грошових коштів, майнових, технологічних, інте-
лектуальних та інших цінностей, що вкладаються іноземни-
ми інвесторами в об'єкти підприємницької та інших видів
діяльності, відповідно до законодавства України з метою
отримання вигоди у формі прибутку (доходу) або досягнен-
ня соціально-економічного, екологічного чи інноваційного
ефекту" [авторська розробка].

Держкомстат України пояснює прямі інвестиції як "ка-
тегорію міжнародної інвестиційної діяльності, яка відобра-
жає прагнення інституційної одиниці — резидента однієї
країни здійснювати контроль або істотний вплив на
діяльність підприємства, що є резидентом іншої країни" [7]
і визначає інвестицію прямою в тому випадку, якщо "капі-
тал або права власності нерезидента складають не менше
10% вартості статутного капіталу підприємства-резидента
або нерезидент має не менше 10% голосів в управлінні
підприємства-резидента" [7]. До категорії прямих інвестицій
Держкомстат України також відносить "інвестиції, що от-
римані на основі укладання концесійних договорів і дого-

ворів про спільну інвестиційну діяльність; зобов'язання або
вимоги за кредитами та позиками, торговими кредитами та
інші зобов'язання чи вимоги підприємств-резидентів перед
прямими інвесторами" [7].

Кількісний еталон у визначенні прямих іноземних інве-
стицій запозичений із господарської практики розвинутих
держав. Десятипроцентна акціонерна участь у статутному
капіталі є характерною для таких країн, як Данія, Швейца-
рія, Італія, Фінляндія, Швеція, Франція [16, 18, 19, 21—23]
та ін. Варто зазначити, що згаданий кількісний критерій
цілковито відповідає економічним потребам індустріальних
держав з розвинутим фондовим ринком і значною розпо-
рошеністю акціонерного капіталу. Відповідно до західних
норм розподілу капіталу в акціонерних товариствах десяти-
відсотковий пакет акцій у переважній більшості випадків є
контрольним, що надає його власнику можливість мати
вплив на процес прийняття рішень у межах даного акціо-
нерного товариства.

З точки зору автора, в умовах нерозвиненої фінансової
інфраструктури в Україні, пакет акцій, який становить 10%,
не є контрольним або тим, що має вагомий вплив на прий-
няття рішень в акціонерних товариствах. Так, згідно із За-
коном України "Про господарські товариства" [1], мож-
ливість одержати контроль над акціонерним товариством
мають тільки ті держателі акцій, що володіють не менше ніж
25% статутного капіталу.

Ми вважаємо, що в міру подальшого розвитку ринку
цінних паперів України, кількісний критерій інвестиційної
участі повинен зазнати коригування, зокрема прямою по-
винна визнаватися інвестиція в тому випадку, коли капітал
або права власності нерезидента складають не менше 25%
вартості статутного капіталу підприємства-резидента або
нерезидент має не менше 25% голосів в управлінні підприє-
мства-резидента.

За визначенням експертів ОЕСР прямі іноземні інвес-
тиції "являють собою вид інвестицій, які відображають дов-
готривалу зацікавленість підприємства — резидента однієї
країни (прямого інвестора) в підприємстві (підприємстві —
реципієнті прямих інвестицій), яке є резидентом країни,
відмінної від країни місцезнаходження прямого інвестора"
[15]. Дане тлумачення є досить обгрунтованим, але, на наш
погляд, ПІІ можуть відображати не лише довгострокову, але
й короткострокову зацікавленість, коли інвестор прагне
швидкого повернення залучених ресурсів.

Англійський економіст Дж. Даннінг визначає прямі іно-
земні інвестиції як "інвестиції, що здійснюються поза ме-
жами країни базування, але всередині компанії-інвестора.
Контроль за ресурсами, що переводяться, залишається в
інвестора. Вони складаються з набору активів та проміжних
продуктів таких, як капітал, технологія, вміння та знання у
галузі управління, доступ до ринків та підприємливість як
така" [17]. На нашу думку, наведена дефініція не окрес-
лює мети інвестування, яка є надзвичайно важливою для
інвестора.

Канадський економіст Стефан Хаймер розглядає ПІІ як
"термін, що описує операцію отримання за кордоном фізич-
них активів, за якої поточний контроль залишається у бага-
тонаціональної компанії на батьківщині" [20]. Наведене виз-
начення, на наш погляд, є недосконалим, оскільки не вра-
ховує віддачу на вкладений капітал.

На думку академіка УАН та АЕН України В.Г. Федорен-
ка, "прямі інвестиції здійснюють інвестори, які беруть без-
посередню участь у виборі об'єктів інвестування і вклада-
ють в них кошти (майно, активи) з метою одержання доходу
й участі в управлінні виробництвом" [14]. Ми вважаємо, що
наведений підхід до визначення ПІІ є досить аргументова-
ним, бо включає в себе мету інвестування, характеристику
інвесторів та цінностей, які вони вкладають в об'єкти ін-
вестування.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

109

Рис. 1. Трактування поняття "прямі іноземні інвестиції"
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Д.Г. Лук'яненко тлумачить прямі інвестиції як "вкладен-
ня капіталу з метою сприяння отриманню підприємницько-
го прибутку (доходу), та вкладення, які зумовлені довгост-
роковим економічним інтересом і забезпечують контроль
інвестора над об'єктом інвестування". Прямими інвестиція-
ми, на думку вченого, є "як первинні вкладення, так і реін-
вестиції (частка доходу об'єкта інвестування, яка не розпо-
діляється і не переводиться прямому інвесторові). Крім того,
до прямих інвестицій він відносить "усі внутрішньокорпо-
раційні перекази капіталу у формі кредитів і позик між пря-
мим інвестором і філіями, дочірніми та асоційованими ком-
паніями" [6]. Недоліком даного визначення ми вважаємо
зіставлення прямих інвестицій лише з капітальними вкладен-
нями, не враховуючи можливої їх інтелектуальної чи техно-
логічної форми.

Автор погоджується з думкою А.А. Пересади, який вва-
жає, що прямі іноземні інвестиції — це "інвестиції, які заз-
вичай здійснюються без фінансових посередників у вироб-
ничі фонди з метою одержання доходу і участі в управлінні
виробництвом, а також запозичені й кредитні ресурси міжна-
родних інвестиційних інституцій, зарубіжних корпорацій і
фірм, спільних підприємств" [9]. Єдиним недоліком у твер-
дженні, на наш погляд, є обмеження можливих форм і
шляхів реалізації прямого інвестування.

О.І. Рогач визначає ПІІ як "реальні капіталовкладення в
підприємства, землю, обладнання, технологію або послуги,
що створюють матеріальну базу для розширення бізнесу за
національні кордони" [11]. Наведена дефініція, з нашої точ-
ки зору, характеризує прямі інвестиції лише як реальні кап-
італовкладення, хоча вони можуть здійснюватися і в інших
формах, зокрема, технологій, ноу-хау, патентів та ін.

На думку Г.О. Пухтаєвича, прямі іноземні інвестиції —
це "внески іноземного капіталу у підприємства іншої дер-
жави, що забезпечує інвесторам контроль над цими підприє-
мствами або участь в управлінні" [10]. Ми схиляємося до
думки, що дане тлумачення ПІІ доволі суб'єктивно відтво-
рює зазначену категорію, через те, що головною метою інве-
стування, зазвичай, є не лише контроль над підприємством
та участь в його управлінні, а й отримання економічної ви-
годи від його діяльності у формі прибутку (доходу). Нега-
тивним моментом є також і упущення форм іноземного кап-
італу, у яких здійснюється пряме інвестування.

К.С. Солонінко розглядає ПІІ як "інвестиції, реалізація
яких передбачає взаємодію учасників, що належать різним
державам (резидентів та нерезидентів по відношенню до
конкретної країни), і ними здійснюється експорт капіталу з
країни-базування, яка є місцем переважного перебування
інвестиційного суб'єкта" [12]. На нашу думку, у цьому твер-
дженні упущені мета інвестування та форми, у яких воно
може здійснюватися.

Цікавою є позиція Н.І. Обушної, яка вважає, що прямі
іноземні інвестиції — це "інструмент реалізації підприєм-
ницької діяльності, спрямований на одержання прибутку та
досягнення адаптивності в умовах ресурсних обмежень" [8].
Позитивним у визначенні є акцент на одному із головних
мотивів здійснення іноземного інвестування. Негативним —
обмеження у формах здійснення інвестиційної діяльності.

Дещо по-іншому до формулювання наукового поняття
підходить С.М. Тесля, який розуміє ПІІ як "матеріальний й
нематеріальний капітали, які вкладають держава, компанія
чи підприємець в інші підприємства за кордоном для отри-
мання підприємницького прибутку, за умови довготерміно-
вого економічного інтересу та наявності права брати участь
в управлінських рішеннях" [13]. У цілому, ми погоджуємося
з думкою автора, але вважаємо, що інвестиції можуть вкла-
датися не лише за умови довготермінового, але й коротко-
термінового економічного інтересу.

На думку К.В. Єрмілової, прямі іноземні інвестиції — це
"капіталовкладення, що здійснюються у високоефективні іно-

земні проекти, що спрямовані на створення, розширення чи
модернізацію виробництва, розробку інтелектуального про-
дукту або вкладення в "людський капітал", результатом ви-
користання яких є як матеріальний, так і нематеріальний при-
буток (дохід, дивіденди)" [4]. На наш погляд, у цьому підході
до визначення ПІІ упущено важливий фактор прямого інвес-
тування — перетин капіталом національних кордонів.

О.Ю. Кугаткіна розглядає прямі іноземні інвестиції як
"передачу іноземною компанією власних активів у матері-
альній та нематеріальній формі до іншої країни з метою їх
подальшого використання у цілях підприємницької діяль-
ності для підвищення ефективності фінансово-економічних,
технологічних, ринкових та конкурентних показників діяль-
ності інвестора" [5]. Характерним для цього формулюван-
ня є наголос на формах інвестицій, але у ньому, на нашу
думку, не повністю розкрита мета інвестування, а саме:
участь інвестора в управлінні підприємством.

На основі проведеного аналізу наукової сутності еко-
номічної категорії "прямі іноземні інвестиції" (рис. 1), про-
понуємо авторську розробку досліджуваного поняття:
"прямі іноземні інвестиції — це вид інвестицій, які здійсню-
ються підприємством — резидентом однієї країни у матері-
альній чи нематеріальній формі в підприємство — реципіє-
нта іншої країни з метою отримання прибутку (доходу) та
участі в управлінні підприємством".

Категорія "прямі іноземні інвестиції" тісно переплітаєть-
ся з такими науковими поняттями, як інвестиційна діяльність,
об'єкт та суб'єкт інвестиційної діяльності, іноземний інвес-
тор, підприємство з іноземними інвестиціями та регіон.

Під інвестиційною діяльністю прийнято розуміти су-
купність практичних дій громадян, юридичних осіб і держа-
ви щодо реалізації інвестицій [2].

У відповідності до Закону України "Про інвестиційну
діяльність" об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути:
"будь-яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні кош-
ти в усіх галузях економіки, цінні папери (крім векселів),
цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелек-
туальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові
права" [2]. Суб'єктами (інвесторами і учасниками) — "гро-
мадяни і юридичні особи України та іноземних держав, а
також держави" [2].

Відповідно до Закону України "Про режим іноземного
інвестування" іноземні інвестори — це "суб'єкти, які про-
вадять інвестиційну діяльність на території України, а
саме: юридичні особи, створені відповідно до законодав-
ства іншого, ніж законодавство України; фізичні особи —
іноземці, які не мають постійного місця проживання на те-
риторії України і не обмежені у дієздатності; іноземні дер-
жави, міжнародні урядові та неурядові організації та інші
іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, які визнаються
такими відповідно до законодавства України" [3].

Під регіонами прийнято усвідомлювати території обла-
стей України, м. Київ, м. Севастополь та Автономної Рес-
публіки Крим.

Підприємство з іноземними інвестиціями, згідно із ук-
раїнським законодавством — це "підприємство (організа-
ція) будь-якої організаційно-правової форми, створене
відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в
статутному капіталі якого, за його наявності, становить не
менше 10% відсотків" [3].

ВИСНОВКИ
Отже, на основі розглянутих наукових підходів до ро-

зуміння економічної сутності ПІІ можна зробити висновок,
що прямі іноземні інвестиції — це вид інвестицій, які
здійснюються підприємством — резидентом однієї країни у
матеріальній чи нематеріальній формі в підприємство —
реципієнта іншої країни з метою отримання прибутку (до-
ходу) та участі в управлінні підприємством.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні стає все більш очевидним той факт, що забез-

печення високих і стійких темпів розвитку інвестиційно-бу-
дівельних процесів як стратегічно важливої складової фун-
кціонування національної економіки, досягнення стратегіч-
них цілей державної влади неможливо без зацікавленого
партнерства державних і муніципальних органів влади з
представниками приватного бізнесу. Стратегії та інвестиц-
ійно-будівельні програми, що орієнтуються на використан-
ня бюджетних коштів, не дозволяють органам влади
здійснювати масштабні, стратегічні проекти, що лежать в
основі високої конкурентоспроможності будівельної галузі.
Визнаної у всьому світі альтернативою подібного способу
фінансування виступає державно-приватне партнерство
(ДПП).

К. О. Басенко,
аспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління

УДК 330.322.2

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

K. Basenko,
graduate student, Сhernihiv state institute of economy and management

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A PROMISING INSTRUMENT FOR THE REALIZATION
OF INVESTMENT POLICY IN CONSTRUCTION SECTOR

Автором обгрунтовано необхідність впровадження державно-приватного партнерства як пер-
спективного інструменту реалізації інвестиційної політики в будівельній галузі шляхом реалі-
зації масштабних модернізаційних інвестиційно-будівельних проектів у різних секторах еко-
номіки України, формування яких може диференціюватись залежно від регіональних особли-
востей і рівня розвитку будівельної інфраструктури та дозволить у цілому побудувати чітку і
прозору систему фінансування інвестиційно-будівельних проектів у рамках застосування інве-
стиційних фондів спільного інвестування проектів державно-приватного партнерства, оптимі-
зувати і підвищити ефективність бюджетних витрат, стимулювати процеси активізації інвести-
ційної діяльності в будівельній галузі. Запропоновано модель формування та реалізації механ-
ізму державно-приватного партнерства в будівельній галузі в рамках державної інвестиційної
політики.

Аuthor of the necessity of introduction of state-private partnership as a promising instrument for
the realization of investment policy in the construction industry through the implementation of a large-
scale modernization of investment and construction projects in different sectors of economy of
Ukraine, the formation of which may diferencias depending on the regional context and level of
development of construction of the infrastructure and allow construct a clear and transparent system
of financing of investment and construction projects in the framework of application of investment
funds, joint investment projects of state-private partnership, optimize and increase efficiency of
budget expenditures, stimulate the process of activization of investment activity in the construction
industry. The proposed model of the formation and implementation of the mechanism of state-private
partnership in the construction industry within the framework of the state investment policy.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, інвестиційна політика, будівельна галузь, інвести-
ційно-будівельні процеси, регулювання інвестиційної діяльності.

Key words: public-private partnerships, investment policy, the construction industry, investment and construction
processes, regulation of investment activity.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Основні напрями сучасної теорії співробітництва дер-
жави і приватного сектору розглядали такі учені, як В.Г.
Варнавський, З.С. Варналій, С.Д. Данасарова, Е.Б. Король-
ова, В.А. Михєєв та ін. В Україні розвиток партнерських
відносин держави і бізнесу знаходиться на початковій стадії,
зокрема не сформовано інститути та інституціональне се-
редовище ДПП, багато суперечностей виникає у фінансо-
во-економічному механізмі його функціонування.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета дослідження полягає в обгрунтуванні необхід-

ності впровадження державно-приватного партнерства
як перспективного інструменту реалізації інвестиційної
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політики в будівельній галузі шляхом реалізації масш-
табних модернізаційних інвестиційно-будівельних про-
ектів у різних секторах економіки України, формування
яких може диференціюватись залежно від регіональних
особливостей і рівня розвитку будівельної інфраструк-
тури та дозволить у цілому побудувати чітку і прозору
систему фінансування інвестиційно-будівельних проектів
у рамках застосування інвестиційних фондів спільного
інвестування проектів державно-приватного партнер-
ства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В економічній літературі державно-приватне партнер-

ство трактується як взаємовигідне середньо та довгостро-
кове співробітництво між державою і бізнесом, що реалі-
зується в різних формах (починаючи від контрактів на ви-
конання робіт, акціонування і закінчуючи консультаціями
держави і бізнес-асоціацій), основною метою якого є вир-
ішення політичних і суспільно важливих завдань на націо-
нальному, регіональному, галузевому та місцевому рівнях
[1].

Використання державно-приватного партнерства як
універсального інструменту реалізації інвестиційної пол-
ітики щодо регулювання, управління та стимулювання інве-
стиційно-будівельних проектів у будівельній галузі, з од-
ного боку, продиктовано можливістю використання тако-
го потужного джерела, як приватний бізнес, а з іншого —
зростаючим інтересом бізнесу до державної підтримки, що
дозволить знизити ризики приватних інвестицій, підвищи-
ти надійність інвестиційних проектів для кредитних орга-
нізацій.

Загалом слід констатувати, що практичне застосування
ДПП не набуло достатнього розвитку в Україні. А тому в
умовах, коли ще не напрацьований успішний вітчизняний
досвід реалізації інвестиційних проектів на принципах ДПП,

виникає потреба в адаптації успішно реалізова-
ного у світовій практиці досвіду державно-при-
ватного партнерства з урахуванням особливос-
тей української економіки.

Як відомо, Україна лише розпочала тривалий
процес структуризації та інституціалізації корпо-
ративних інтересів будівельних підприємницьких
структур і встановлення інституційного середо-
вища партнерських стосунків влади та бізнесу в
рамках інвестиційно-будівельної діяльності. За
таких умов відкритість уряду для сприйняття за-
уважень і пропозицій, що надходять від громадсь-
ких об'єднань, є необхідною, але не достатньою
умовою налагодження належного співробітниц-
тва держави з інвестиційними та будівельними
приватними організаціями. Значна кількість гро-
мадських об'єднань будівельних підприємців є
фактично елітарними угрупованнями, які вирішу-
ють вузькокорпоративні цілі, часто суто політич-
ного характеру, але не створюють належного за-
гального середовища захисту інтересів підприє-
мництва (інституційна за формою модель є олі-
гархічною за суттю) [2].

Водночас, інвестиційна політика держави
повинна бути направлена на об'єднання зусиль
учасників інвестиційного процесу шляхом ство-
рення ефективно діючої інвестиційної інфраст-
руктури та консолідації інвестиційних ресурсів
учасників будівельних процесів галузі задля
стійкого інвестиційно-інноваційного розвитку на-
ціональної економіки в цілому та досліджуваль-
ної галузі [4].

На нашу думку, застосування інструментів
державно-приватного партнерства у вітчиз-

няній практиці є найбільш доцільним у перелічених на ри-
сунку 1 сферах діяльності при вирішенні наступних зав-
дань:

— організація фондів підтримки підприємництва та
збільшення обсягів позик, що надаються місцевими бюдже-
тами;

— фінансування інфраструктурних та інвестиційних
проектів;

— компенсація відсоткових ставок за кредитами у пріо-
ритетних галузях економіки (машинобудуванні, будівельно-
му секторі);

— здача ряду об'єктів, що перебувають у власності ре-
гіону, в оренду малому і середньому бізнесу на пільгових
умовах;

— стимулювання розвитку інвестиційного потенціалу
інвестиційно-будівельного комплексу країни шляхом впро-
вадження концесійних механізмів;

— сприяння збільшенню обсягів інвестицій в про-
екти, що забезпечують підвищення рівня енергетичної та
екологічної безпеки України шляхом створення загально-
державної системи утилізації твердих побутових відходів та
розвитку альтернативних джерел енергії;

— підтримка будівельного сектора шляхом викупу
об'єктів високого ступеня готовності.

Водночас, застосування механізмів приватно-держав-
ного партнерства в рамках реалізації інвестиційної політи-
ки галузі покликано забезпечити в першу чергу можливість
реалізації соціально-необхідних проектів будівництва со-
ціальної та житлової інфраструктури у найбільш короткі
строки, які є малопривабливими для традиційних форм при-
ватного фінансування.

Водночас, успішний розвиток ДПП як механізму
активізації інвестиційної діяльності та залучення приват-
них інвестицій у стратегічно важливу для держави буді-
вельну галузь можливий лише за умови, коли буде за-

Рис. 1. Основні напрями інвестиційно-будівельних

проектів для реалізації через механізми державно-
приватного партнерства
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безпечено баланс інтересів держави і приватного інвес-
тора. Найпершим кроком має бути проголошення прин-
ципів партнерства на політичному рівні. Органи виконав-
чої влади мають визнати необхідність, можливість та
готовність розвитку державно-приватного партнерства
як ефективної форми взаємовідносин влади і бізнесу в
процесі інвестування будівельних процесів, спрямованих
на забезпечення поступального розвитку галузі та доб-
робуту населення держави в цілому. При цьому повинні
бути чітко визначені мета такого співробітництва, сфе-
ра його дії, а також принципи, на яких воно здійснюва-
тиметься [5].

Правова форма здійснення ДПП, на наш погляд, повин-
на забезпечити для інвестора привабливість та безпеку вкла-
дення коштів у державну власність. Для цього держава по-
винна сприймати приватного інвестора як рівноправного
партнера, вимагаючи від нього виконання передбачених уго-
дою зобов'язань, і зі свого боку, гарантувати виконання
власних зобов'язань в повному обсязі. В залежності від роз-
поділу обов'язків між сторонами можливі різні схеми ДПП,
які нами згруповані в таблиці 1.

Узагальнюючи розроблені в сучасній економічній літе-
ратурі наукові підходи до аналізу механізмів взаємодії дер-
жави та бізнесу, нами систематизовані наступні принципи
розвитку державно-приватного партнерства в будівельній
галузі через призму стратегічних напрямів реалізації інвес-
тиційної політики України:

— досягнення консенсусу інтересів влади, бізнесу та
громадянського суспільства в ході суспільної дискусії з виз-
начення основних напрямів економічної стратегії держави;

— інституціоналізація взаємовідносин підприємницьких
структур, громадянського суспільства і органів влади через
створення інститутів саморегульованих будівельних органі-
зацій, роботодавців та реалізацію соціальних та благодійних
програм;

— участь представників великих компаній у соціально-
економічному житті держави через інститут державно-при-
ватного партнерства;

— демократизація процесів прийняття стратегічних
рішень щодо функціонування галузі;

— підвищення соціальної відповідальності бізнесу і вла-
ди.

Вищезазначені механізми повинні бути цілеспрямо-
вані на забезпечення зростання ефективності інвести-
ційно-будівельних проектів та програм за рахунок участі
в них приватного бізнесу, оскільки формуються в кон-
тексті основних положень теорії змішаної економіки.
Створюючи та стимулюючи відносини партнерства, дер-
жава доповнює арсенал ефективних методів господарю-
вання, перекладаючи функції управління власністю, що
їй належить на приватний сектор, який, у свою чергу, ко-
ристуючись державними активами і гарантіями, привно-
сить у виробництво організаційний досвід, знання, ноу-
хау, здійснює інвестиції, мінімізує ризики підприємниць-
кої діяльності.

Водночас, параметри партнерства являють собою ме-
ханізм, що сприяє гармонійному розвитку економіки і га-
рантує захист інтересів різних верств суспільства. У разі,
коли у форматі державно-приватного партнерства корект-
но вирішуються протиріччя, що виникають між обслугову-
ванням громадських інтересів і забезпеченням прибутку,
спостерігається динаміка розвитку, формується висока куль-
тура взаємодії влади і бізнесу, позитивно впливає на со-
ціально-економічні відносини в країні.

В основу механізму усунення основних протиріч ДПП у
світовій практиці покладено концепцію поділу ризиків,
згідно з якою окремі види ризиків бере на себе та сторона,
яка найбільш пристосована для їх об'єктивної оцінки, конт-
ролю і управління (зокрема, політичні ризики бере на себе
— держава, а комерційні — бізнес). У площині вищезазна-

Таблиця 1. Типологія видів реалізації державно-приватного партнерства
в будівельній галузі Україні

Тип Характеристика Основи функціонування 

BOT (Build, Operate, Transfer – 

будівництво – 

експлуатація/управління – 
передача) 

Ця схема використовується головним чином у концесіях. 

Інфраструктурний об'єкт створюється за рахунок концесіонера, 
який після завершення будівництва отримує право експлуатації 
спорудженого об'єкту впродовж терміну, достатнього для окупності 
вкладених коштів. Після закінчення терміну об'єкт повертається 

державі. Концесіонер отримує право користування (але не 

володіння) об'єктом, власником якого є держава 
BOOT (Build, Own, Operate, Transfer – 

будівництво – власність – 

експлуатація/управління – 

передача) 

У цьому випадку приватний партнер отримує не лише право 

користування, але і володіння об'єктом впродовж терміну угоди, 

після закінчення якої він передається публічній владі. Існує також 

зворотний BOOT, при якому влада фінансує і зводить 

інфраструктурний об'єкт, а потім передає його в довірче управління 

приватному партнерові з правом для останнього поступово 
викупити його у свою власність 

BTO (Build, Transfer, Operate – 
будівництво – передача – 

експлуатація/управління) 

Ця схема припускає передачу об'єкту публічній владі відразу після 
закінчення будівництва. Після його отримання державою він 

передається в користування приватного партнера, але без передачі 
йому права володіння 

BOO (Build, Own, Operate – 

будівництво – володіння – 

експлуатація/управління) 

Створений за цією схемою об'єкт після закінчення терміну угоди не 

передається публічній владі, а залишається у розпорядженні 
інвестора 

BOMT (Build, Operate, Maintain, Transfer 

– будівництво – 

експлуатація/управління – 

обслуговування – передача) 

У схемі акцентується відповідальність приватного партнера за стан 

й поточний ремонт споруджених ним інфраструктурних об'єктів 

DBOOT (Design, Build, Own, Operate, 

Transfer – проектування – 

будівництво – володіння – 
експлуатація/управління – 

передача) 

Особливість угод цього типу полягає у відповідальності приватного 

партнера не лише за будівництво інфраструктурного об'єкту, але і 
за його проектування 

DBFO (Design, Build, Finance, Operate – 

проектування – будівництво – 

фінансування – 

експлуатація/управління) 

Окрім відповідальності приватного партнера за проектування 

обов’язково передбачається його відповідальність за фінансування 

будівництва інфраструктурних об'єктів 
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ченого методологічного принципу нами запропоновано на
рисунку 2 науковий підхід до розподілу відповідальності між
державою і приватним бізнесом у ході реалізації інвестиц-
ійно-будівельних проектів на основі державно-приватного
партнерства.

Водночас, в сучасних реаліях держава не в змозі реа-
лізувати великі інвестиційно-будівельні проекти за раху-
нок тільки бюджетних коштів, що обумовлює необхідність
використання інтелектуального та управлінського потенц-
іалу приватного сектора, а також приватного капіталу для
підвищення якості, розширення номенклатури і ліквідації
інфраструктурних розривів в інвестиційно-будівельній
сфері, а також для досягнення цілей державної житлової
політики, які традиційно відносяться до компетенції дер-
жави. В свою чергу приватному бізнесу в будівельній га-
лузі без допомоги держави не вирішити питання з фінан-
суванням довгострокових інвестиційно-містких будівель-
них проектів.

Разом з тим, перехід до інноваційно-інвестиційного
розвитку будівельної галузі національної економіки Украї-
ни вимагає розробки та застосування нових механізмів дер-
жавно-приватного партнерства, чітко орієнтованих на ре-
зультати інвестиційно-будівельних проектів та скоригова-
них з урахуванням нестабільної економічної ситуації в
країні.

В якості відповіді на вищеокреслені проблеми нами
запропоновано модель формування та реалізації механіз-
му ДПП у будівельній галузі в рамках державної інвестиц-
ійної політики, в основу якої покладено основні принципи
та алгоритми формування даного механізму в сучасних
умовах розвитку економіки України (рис. 3). При обгрун-
туванні даної моделі нами було враховано існуючі можли-
вості та обмеження розвитку державно-приватного парт-
нерства в досліджуваній галузі, пріоритетні напрями його
розвитку, мотивація учасників державно-приватного парт-
нерства.

Згідно з алгоритмом, покладеного в основу форму-
вання даної моделі, результатом першого етапу є програ-
ма розвитку державно-приватного партнерства з ви-
значенням основних цілей та показників, що характери-
зують основні пріоритети та напрями діяльності з розвит-
ку механізмів державно-приватного партнерства, в т.ч.
визначення переліку інвестиційно-будівельних проектів,
що реалізуються на засадах державно-приватного парт-
нерства.

Не менш важливим компонентом є підготовка нор-
мативно-правової бази формування та реалізації даної
моделі,  яка потребує вивчення особливостей законо-
давства і нормативної бази; виявлення і аналіз обме-
жень для розвитку державно-приватного партнерства
в нормативно-правовій базі; формування проектів змін
до нормативно-правової бази, а також спеціалізова-
них нормативно-правових актів; формування пропо-
зицій до регіонального та загальнодержавного зако-
нодавства.

Аналіз інституційно-правового забезпечення державно-
приватного партнерства в Україні дозволяє зробити висно-
вок, що лише на загальнодержавному рівні налічується
кілька десятків нормативних актів, що безпосередньо регу-
люють питання ДПП.

У 2011—2015 рр. прийнято низку нормативних доку-
ментів щодо методик і процедур, пов'язаних із реалізацією
державно-приватного партнерства. Згідно з цими докумен-
тами, ще на етапі до підписання угоди про ДПП приватному
партнерові потрібно пройти складні процедури узгоджень.
Водночас, він не отримує від держави необхідних гарантій
щодо виконання з її боку зобов'язань. Згідно з затвердже-
ним порядком, спочатку необхідно підписати контракт про
державно-приватне партнерство та розпочати його реаліза-
цію, а вже потім держава прийматиме рішення про надання
фінансової підтримки, що не відповідає базовій сутності
ДПП.

Таким чином, нормативно-правова база регулюван-
ня розвитку механізмів державно-приватного партнерства
в Україні є дуже складною, багаторівневою і забюрокра-
тизованою, що в умовах високого рівня корупції створює
ризики неефективного використання цього механізму для
активізації інвестиційної діяльності в економіці України
та будівельної галузі, зокрема. Можна стверджувати, що
це є одним з основних чинників відсутності реальних про-
ектів державно-приватного партнерства, незважаючи на
значну зацікавленість з боку потенційних приватних парт-
нерів.

Тому, на наш погляд, результатом другого етапу ал-
горитму формування та реалізації запропонованої нами
моделі є створення ефективної нормативно-правової бази
шляхом вдосконалення регіональної та загальнодержав-
ної нормативно-правової бази в частині реалізації ме-
ханізмів державно-приватного партнерства за рахунок оп-
рацювання проектів ДПП, експрес-аналізу пріоритетних

Відповідальність в рамках реалізації 
механізмів ДПП 

Державний сектор  Приватний сектор  

Облік витрат проектів 

Потреби і зміст проектів 

Право власності на об’єкт 

будівництва та земельні 
ділянки під ним 

Результати  

Проектування  

Будівництво  

Технічне обслуговування 

Управління  

Фінансування проектів 

Рис. 2. Розподіл відповідальності в рамках реалізації механізмів ДПП
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видів діяльності, вибору та структурування пріоритетно-
го пілотного проекту ДПП, виявлення і залучення потен-
ційних партнерів, супроводу конкурсу (тендеру) і перего-
ворів з фаворитом конкурсу та підготовки концесійної
угоди.

Результатом третього етапу запропонованого алгорит-
му є розробка механізму реалізації інвестиційно-будівель-
них проектів ДПП, що є кінцевим результатом всієї програ-
ми в цілому і включає: систему цілей ДПП та показників їх
досягнення; механізм відбору проектів ДПП; механізм за-

Рис. 3. Модель формування та реалізації механізму ДПП у будівельній галузі
в рамках державної інвестиційної політики
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лучення приватних інвестицій в інвестиційно-будівельні про-
екти; формування та вдосконалення переліку пріоритетних
сфер діяльності для використання інструментів ДПП; вдос-
коналення нормативно-правових актів, що регулюють ме-
ханізм державно-приватного партнерства; реалізація пілот-
ного інвестиційно-будівельного проекту на засадах ДПП.

Для впровадження даної моделі державно-приватного
партнерства як перспективного інструменту практичної ре-
алізації інвестиційної політики в будівельній галузі необхід-
но визначити передбачувані інститути розвитку, які будуть
базисом для формування міцної основи механізмів держав-
но-приватного партнерства в Україні. Такими інститутами,
на нашу думку, мають стати інститути спільного інвестуван-
ня (ІСІ), місце яких у фінансуванні проектів ДПП обгрунто-
вано на рисунку 4.

Усвідомлюючи, що запропоновані нами в якості учас-
ників ДПП інститути спільного інвестування мають як пере-
ваги, так і недоліки, ми вважаємо, що досягти бажаного
ефекту можна при правильному визначенні можливої сфе-
ри їх діяльності. Так, зокрема, основними напрямами їх
діяльності можуть стати:

— реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на
усунення інфраструктурних обмежень економічного зрос-
тання, включаючи розвиток енергетичної і транспортної
інфраструктури, інфраструктури житлово-комунального
господарства, а також туризму і т.д.;

— реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на
розвиток інновацій;

— участь у реалізації проектів, спрямованих на підви-
щення ефективності використання природних ресурсів, охо-
рону навколишнього середовища та поліпшення екологіч-
ної обстановки;

— участь у реалізації проектів, спрямованих на розви-
ток малого і середнього підприємництва;

— підтримка експорту промислової продукції та послуг;
— участь у діях держави щодо згладжування реалій і

наслідків нестабільності в країні.
Таким чином, реалізацію комплексу заходів державної

підтримки будівельної галузі доцільно здійснювати саме на
принципах ДПП. Причому хотілося б ще раз акцентувати
увагу на необхідності формування рівних партнерських сто-
сунків між державою і бізнесом в реалізації різних проектів
і програм, а також на необхідності ширшого розуміння сфер
взаємодії бізнесу і держави у рамках такого партнерства як
основи ефективної реалізації комплексних програм соціаль-
но-економічного розвитку і залучення довгострокових інве-
стицій в будівельну галузь.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Неодноразові офіційні заяви у засобах масової

інформації, скарги представників підприємств-поста-
чальників товарів щодо тиску на них з боку великих
міжнародних торговельних мереж, та наші власні спос-
тереження спонукали нас до дослідження питання кон-
фліктності взаємовідносин між міжнародними торго-
вельними мережами та вітчизняними постачальниками
з метою встановлення: підтвердження чи спростування
припущення щодо наявності конфліктів між постачаль-
никами та роздрібними мережами, причин їх виникнен-
ня, ступеню їх значущості на основі регресійного моде-
лювання, а саме побудови моделей бінарної логістич-
ної регресії для міжнародних мереж та постачальників.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На практиці бінарна логістична регресія набула ши-
рокого використання у банківській сфері, зокрема що
стосується побудови скорингових моделей оцінки кре-
дитного ризику (оцінка фінансового стану нових клієнтів
на основі аналізу кредитних історій) [1, 2], для прове-
дення клінічних дослідів у медицині [3], соціології [4], у
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споживчому скорингу для моделювання поведінки по-
купців [5] і т.д. Стосовно використання логістичної рег-
ресії у сфері оптової та роздрібної торгівлі виділимо
праці таких вчених, як Т. Кужда [6], V.L. Migueis, Dirk В.
Van den Poel та ін. [7], J.M. Carpenter, M. Moore [8], K.D.
Lawrence, D.R. Pai, G. Kleinman [9]. Автори звертають
увагу на можливість прогнозування обсягу продажу про-
дукції з використанням регресійного моделювання [6],
окреслюють особливості моделювання поведінки спо-
живачів залежно від сфери діяльності (продуктовий сек-
тор [7] чи сектор "одяг та аксесуари" [8]) та формату
магазину, використовують логістичну регресію для пе-
редбачення настання події банкрутства певних роздрі-
бних компаній в умовах кризи [9] тощо. Моніторинг су-
часних досліджень щодо використання зазначеної рег-
ресії у сфері взаємовідносин між торговельними мере-
жами та постачальниками показав відсутність таких на
теренах України, однак слід відзначити праці російсь-
кого вченого В. В. Радаєва, до наукових інтересів яко-
го входить також аналіз корпоративних стосунків між
представниками роздрібних мереж та постачальників на
території Російської Федерації, у т.ч. шляхом викорис-
тання логістичної регресії [10]. Спираючись на науко-
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вий доробок автора, побудуємо адаптовану до реалій
українського ринку модель бінарної логістичної регресії
для міжнародних торговельних FMCG — мереж та їх по-
стачальників.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Виходячи з цього, метою даної статті є побудова

моделей бінарної логістичної регресії для підтверджен-
ня чи спростування гіпотези про наявність конфліктів
між постачальниками та міжнародними торговельними
мережами, а також встановлення ступеня впливу окре-
мих факторів на рівень конфліктності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для досягнення окресленої мети було зібрано

кількісні дані шляхом опитування на основі спеціально
розроблених анкет для менеджерів з продажу під-
приємств-постачальників та менеджерів відділів закуп-
івель міжнародних торговельних FMCG — мереж, які
мають ряд однакових або симетричних питань, що доз-
волило порівняти оцінки контрагентів по обміну. Всьо-
го було зібрано 55 анкет: по анкеті від 25 постачаль-
ників та по декілька анкет від менеджерів із закупівлі
різних груп товарів 10 міжнародних торговельних FMCG
— мереж, що діють на території України.

Аналіз зібраних даних дозволив побудувати модель
бінарної логістичної регресії для постачальників та
міжнародних торговельних мереж відповідно. Виходя-
чи з цього, вбачаємо необхідність у теоретичному об-
грунтуванні деяких сталих понять. Логістична регресія
— це вид нелінійної множинної регресії, яка аналізує
функціональну залежність між декількома незалежни-
ми змінними (регресорами) і залежною змінною [11].
Бінарна логістична регресія застосовується у тому ви-
падку коли змінна може приймати тільки два значення
[12]. Для того, щоб встановити, які фактори впливають
на факт появи конфліктів між торговельною мережею
та постачальником, і у якій мірі ми використали модель
бінарної логістичної регресії, яка має вигляд наступно-
го рівняння (адаптовано за [11, с. 48; 2, с. 6; 13, с. 45]):
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де Y — залежна змінна, яка у даному випадку може
приймати два значення: наявність чи відсутність
конфліктів з контрагентами за останні декілька років

(0 — відсутність конфліктів, 1 — наявність конфліктів);
B

i
 — невідомі параметри регресійного рівняння; u —

константа; а до числа незалежних змінних X
i
 ми віднес-

ли наступні.
X

1
 — індекс цінових вимог (варіюється від 0 до 6);

X
2
 — індекс бонусних вимог (від 0 до 6);

X
3
 — індекс сплати вартості послуг роздрібної ме-

режі (від 0 до 6);
X

4
— індекс додаткових послуг постачальника (від

0 до 6);
X

5
 — частота невиконання умов договору постачан-

ня, представлена як категоріальна змінна ("Ніколи" —
0, "Іноді" — 1, "Часто" — 2). Для мереж в якості такої
змінної виступає частота невиконання зобов'язань по-
стачальником за термінами поставок та товарним асор-
тиментом, а для постачальників — частота невиконан-
ня зобов'язань торговельною мережею за термінами
оплати поставленого товару;

X
6
 — розмір підприємства-мережі (0 — малі та се-

редні, 1 — великі);
X

7 
— тип підприємства-постачальника (0 — дистри-

б'ютор, 1 — виробник).
Доцільність вибору зазначених незалежних змінних

підтверджується існуючими дослідженнями та публіка-
ціями (інтерв'ю) галузевих експертів у ЗМІ, розробкою
проекту Закону України "Про внутрішню торгівлю", що
загалом дозволило розробити ряд питань для анкету-
вання та зробити наступні припущення щодо наявності
таких умов укладання договорів та їх виконання / не-
виконання, що сприяють настанню конфліктної ситуації
аж до прецеденту розірвання договору та припинення
співпраці.

Аналіз вищезазначених джерел показав, що досить
часто при укладенні договорів міжнародні торговельні
мережі прописують ряд додаткових умов для постачаль-
ників [14] таких, як цінові, бонусні вимоги, оплата до-
даткових послуг роздрібних мереж, а також додатко-
вих послуг з боку постачальників, безкоштовних для
мереж. Частоту використання кожної з додаткових ви-
мог респондентам пропонувалось оцінити наступним
чином: "ніколи", "іноді", "часто", що дозволило нам
сформувати чотири індекси частоти використання тієї
чи іншої групи додаткових договірних умов шляхом
підсумовування частот. Значення змінних за певною
умовою варіюється від 0 до 2, а зважаючи на наявність

№ Поведінка контрагента 
Оцінки 

торговельних 
мереж 

Оцінки 

постачальників 

1 Чи виникали конфліктні ситуації з партнерами?   

1.1 Так 70 72 

1.2 Ні 30 28 

2 Розірвання договору партнером в односторонньому порядку: 46,6 44 

2.1 у тому числі часто 3,3 4 

3 

Порушення партнерами строків оплати (для мереж) чи 

поставок та зобов’язань за товарним асортиментом (для 

постачальників): 

83,3 80 

3.1 у тому числі часто 18,3 28 

4 
Чи доводилось за власною ініціативою припиняти роботу з 
партнером? 

  

4.1 Припиняли роботу на деякий час 33,3 36 

4.2 Припиняли роботу повністю 46,7 12 

4.3 Не доводилося припиняти роботу 20 52 

Таблиця 1. Рівень конфліктності між роздрібними мережами та постачальниками
та частота невиконання договірних зобов'язань, %
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в кожному кластері по три додаткові позиції, індекси
можуть приймати значення від 0 до 6 балів. Інтеграль-
ний індекс як сума чотирьох окремих індексів приймає
максимальне значення на рівні 24. Варто також зазна-
чити, що ми вважаємо додаткову договірну умову час-
тою, якщо її середня оцінка за шкалою від 0 до 2 пере-
вищує одиницю. Якщо ж середня оцінка менше за оди-
ницю, вважаємо умову такою, що рідко висувається.

Щоправда, розбіжності в інтересах сторін при ук-
ладенні договору являються не єдиною передумовою
виникнення конфліктних ситуацій. Невиконання умов
вже укладеного договору також є вагомою причиною
появи конфліктів між партнерами. Аналіз отриманих ан-
кетних даних надав можливість зробити певні висновки
щодо частоти виникнення конфліктних ситуацій залеж-
но від рівня невиконання умов договору між учасника-
ми каналу розподілу.

Респондентам пропонувалось дати відповідь на ряд
питань, на основі яких ми робили висновок про наявність
конфліктів (табл. 1). Відповіді на запитання: "У випад-
ку, якщо траплялись конфлікти з постачальниками /
роздрібними мережами, як ваша компанія їх вирішува-
ла?", які передбачали певні шляхи вирішення конфліктів,
приймались за положення "конфлікти були", якщо ж
респондент не міг відповісти на це запитання, то в тако-
му випадку відповідь прирівнювалась до відсутності
конфліктів.

Розірвання договору в односторонньому випадку
відбувається практично у рівній кількості випадків:
46,6% торговельних мереж та 44% постачальників вка-
зують на наявність таких претензій до контрагента, у
тому числі часто розривають договір 3,3% постачаль-
ників та 4% мереж.

Щодо встановлення найбільш вагомих причин не-
виконання умов договору, було визначено, що найчас-

тіше постачальники скаржаться на
порушення строків оплати з боку
торговельних мереж (80%, у тому
числі часто — 28%), а останні в
свою чергу звинувачують поста-
чальників у порушенні зобов'язань
за термінами поставок товарів та
товарним асортиментом (83,3%, у
тому числі часто — 18,3%).

При аналізі відповідей респон-
дентів на запитання "Чи доводило-
ся вашій компанії за останні 2—3

роки за власною ініціативою припиняти роботу з вели-
ким постачальником через порушення умов поставок?"
/ "Чи доводилося вашій компанії за останні 2—3 роки
за власною ініціативою припиняти роботу з великою
роздрібною мережею через завищення вимог з боку ос-
танньої?" було встановлено, що більше 50% респон-
дентів за власною ініціативою припиняли співпрацю з
партнером повністю або на деякий час, що свідчить про
порушення зобов'язань та наявність конфліктних ситу-
ацій. Причому, лише 20% торговельних мереж не до-
водилося припиняти роботу з постачальниками за влас-
ною ініціативою, у той час як для постачальників цей
процент значно вищий — 52%, що дозволяє зробити
висновок про те, що роздрібні мережі справді мають
більше ринкової влади, і досить часто зловживають
своїм вигідним становищем, а постачальники зазвичай
виступають потерпілою стороною.

Однак, дане положення не є правилом, оскільки, як
бачимо з проведеного аналізу, порушення умов дого-
вору притаманне обом сторонам: як постачальникам, так
і мережам. Щоправда, останні, користуючись більш
впливовою владою у процесі ринкового обміну, все ж
таки дозволяють собі більше порушень, особливо що
стосується невиконання зобов'язань за термінами оп-
лати товару. Зазначимо, що в даному випадку таке по-
рушення не є наслідком фінансово-економічної кризи
2008—2009 рр., оскільки й раніше постачальники скар-
жились на самовільне відстрочення платежів мережа-
ми, що набрало значно більшої сили саме в період кри-
зових явищ.

Повертаючись до моделювання конфліктності взає-
мовідносин у межах В2В відносин зауважимо, що у ході
дослідження за допомогою програми SPSS Statistics
нами було побудовано дві моделі: для торговельних
мереж та постачальників окремо. Причому, було вико-

ристано блоковий підхід,
тобто включення факторів у
модель відбувалось у два
кроки.

У випадку з побудовою
моделі для міжнародних
роздрібних мереж в якості
залежної змінної виступає
наявність чи відсутність
конфліктів. До незалежних
змінних ми віднесли: чотири
індекси додаткових догові-
рних умов, розмір підприє-
мства та частоту невиконан-
ня зобов'язань постачаль-

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1  Індекс цінових 

вимог (0-6) 

.520 .968 .289 1 .591 1.683 

Індекс бонусних 

вимог (0-6) 

1.338 .677 3.909 1 .048 3.813 

Індекс сплати 

послуг роздрібної 
мережі (0-6) 

.097 .713 .019 1 .892 1.102 

Індекс додаткових 

послуг 
постачальника (0-6) 

-.749 1.082 .479 1 .489 .473 

Constant -1.989 1.659 1.438 1 .230 .137 

Таблиця 2. Змінні у рівнянні

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1 Індекс цінових вимог (0-6) .383 1.280 .089 1 .765 1.466 

Індекс бонусних вимог (0-6) 1.171 .837 1.960 1 .162 3.226 

Індекс сплати послуг роздрібної 
мережі (0-6) 

-.261 .924 .080 1 .778 .771 

Індекс додаткових послуг 
постачальника (0-6) 

.762 1.714 .198 1 .657 2.143 

Розмір -.666 1.752 .144 1 .704 .514 

Частота: Невиконання зобов'язань 

постачальником за термінами 
поставок та товарним асотриментом 

(категоріальна змінна по аналогії з 
індексом) 

2.070 .988 4.389 1 .036 7.926 

Constant -7.891 3.683 4.592 1 .032 .000 

Таблиця 3. Змінні у рівнянні
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ником за термінами поставок та товарним асортимен-
том. Остання змінна була визначена як найбільш до-
цільна для включення в модель внаслідок попередньо-
го аналізу щодо значущості впливу кожного окремого
фактора на наявність конфліктів, коли було вирішено
об'єднати два найбільш вагомих варіанти відповіді на
основі виведення середнього значення.

Варто зауважити, що на першому етапі серед всіх
чотирьох індексів додаткових договірних умов регрес-
ійний коефіцієнт виявився значущим на рівні 5% лише
для частоти бонусних вимог (р < 0,05), що підтверджує
гіпотезу про вагому роль даної умови як чинника появи
конфліктів між сторонами, а отже можемо говорити про
те, що підвищення частоти пред'явлення бонусних ви-
мог здатне збільшити ймовірність появи конфліктів у 3,8
разів (табл. 2).

Розрахунок коефіцієнтів моделі та перевірка на зна-
чущість показали, що включення додаткових змінних на
другому етапі побудови моделі ініціює певні зміни. Якщо
блокове включення індексів на першому кроці показа-
ло значущість індексу бонусних вимог, то на другому
кроці цей індекс перестає бути значущим, щоправда, все
одно вирізняється на тлі загального ряду. Натомість не-
залежна змінна частоти невиконання зобов'язань поста-
чальником за термінами поставок та товарним асорти-
ментом продемонструвала значущість на рівні 0,036, що
підвищує ймовірність виникнення конфліктів майже у 8
разів. Усі ж інші змінні згідно з моделлю виявились не-
значущими (табл. 3).

У випадку з побудовою моделі для постачальників
в якості залежної змінної виступає наявність чи
відсутність конфліктів. До незалежних змінних ми
віднесли: чотири індекси додаткових договірних умов,
тип підприємства та частоту невиконання зобов'язань
торговельною мережею за термінами оплати поставле-
ного товару.

Аналогічно моделі для торговельних мереж на пер-
шому етапі побудови логістичної регресії для постачаль-

ників ми включаємо блоком чотири індекси додаткових
договірних умов. Розрахунок регресійних коефіцієнтів
та перевірка їх значущості всупереч всім очікуванням
показали, що ні один з регресійних коефіцієнтів (ін-
дексів додаткових договірних умов) на даному етапі не
є значущим на рівні 5% (р < 0,05) (табл. 4).

Розрахунок коефіцієнтів моделі та перевірка на зна-
чущість показали, що при включенні додаткових змінних
на другому етапі блокового підходу до побудови моделі
з'являється значущий коефіцієнт: частота невиконання
зобов'язань торговельною мережею за термінами оп-
лати поставленого товару, яка значуща на рівні 0,034,
що підвищує ймовірність виникнення конфліктів майже
у 9 разів. Усі ж інші змінні згідно моделі виявились не-
значущими (табл. 5).

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволило зробити вис-

новок, що пред'явлення торговельними мережами до-
даткових умов (особливо бонусних вимог) при укла-
данні контракту безперечно породжує ряд невдово-
лень та скарг з боку постачальників, однак, як показа-
ла модель бінарної логістичної регресії, дана складо-
ва є лише однією з причин появи конфліктів. Невико-
нання умов вже укладеного договору є набагато ваго-
мішим фактором, що в значній мірі підвищує ризик по-
яви конфліктів. Причому для обох варіантів моделі да-
ний коефіцієнт показав високий рівень значущості, а
отже, зауважимо, що умови виконання договору по-
стачання (невиконання зобов'язань постачальником за
термінами поставок та товарним асортиментом, а та-
кож невиконання зобов'язань торговельною мережею
за термінами оплати поставленого товару) є значно
важливішими для сторін, аніж попередні умови укла-
дання договору. Такі елементи, як розмір торговель-
ної мережі: велика або середня (мала), чи тип поста-
чальника: виробник або дистриб'ютор, не є значущи-
ми у нашому випадку, тобто ймовірніше за все ніяк не

впливають на факт по-
яви конфліктів між кон-
трагентами.

Виходячи з прове-
деного аналізу, перс-
пективами подальших
досліджень є визначен-
ня напрямків оптимі-
зації співпраці між віт-
чизняними постачаль-
никами та міжнародни-
ми торговельними ме-
режами на ринку то-
варів повсякденного
попиту України.

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1 Індекс цінових вимог_(0-6) -1.927 1.024 3.540 1 .060 .146 

Індекс бонусних вимог_(0-6) .162 .553 .086 1 .769 1.176 

Індекс сплати послуг роздрібної 
мережі_(0-6) 

1.019 .738 1.906 1 .167 2.770 

Індекс додаткових послуг 
постачальника_(0-6) 

-.016 .625 .001 1 .979 .984 

Constant 6.727 3.591 3.510 1 .061 834.480 

Таблиця 4. Змінні у рівнянні

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1 Індекс цінових вимог_(0-6) -2.398 1.532 2.450 1 .118 .091 

Індекс бонусних вимог_(0-6) -.210 .823 .065 1 .798 .810 

Індекс сплати послуг роздрібної 
мережі_(0-6) 

1.709 1.046 2.670 1 .102 5.526 

Індекс додаткових послуг 
постачальника_(0-6) 

-.198 1.119 .031 1 .859 .820 

Частота: Невиконання зобов'язань 

торговельною мережею за термінами 

оплати поставленого товару 

(категоріальна змінна) 

2.163 1.021 4.489 1 .034 8.698 

Ваша компанія є компанією-

виробником чи займається тільки 

дистрибуцією товарів? 

-.545 1.922 .080 1 .777 .580 

Constant 7.215 4.576 2.486 1 .115 1359.456 

Таблиця 5. Змінні у рівнянні
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах посилення конкуренції на внутрішніх рин-

ках та обмеженості фінансових можливостей для ма-
лого бізнесу сучасною та ефективною формою його
розвитку є франчайзинг. В Україні малий бізнес розви-
вається досить слабко, в порівнянні з розвинутими краї-
нами, але зважаючи на кризовий стан економіки, дуже
ризиковано починати бізнес з нуля. Більш надійним є
використання вже готових проектів, тобто використан-
ня франчайзингу.

Застосування франчайзингу в підприємницькій
діяльності дає значні можливості як для правовласника
(особи, яка представляє право використання своїх за-
собів індивідуалізації і ноу-хау), так і для користувача
(особи, якій ці права надаються).
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У статті розкрито одну із сучасних та ефективних форм розвитку малого бізнесу. Обгрунто-
вано доцільність застосування франчайзингу як форми розвитку малого бізнесу в Україні. Роз-
крито основні пункти договору франчайзингу, його недоліки та переваги в сучасних ринкових
умовах в Україні. Запропоновано механізм створення франчайзингової фірми: основні етапи.
Висвітлено діяльність приватної української компанії на ринку медичних послуг лабораторії
"Інвітро", яка працює за схемою франчайзингу. Проаналізовано динаміку розвитку франчай-
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світу.

This article deals with the modern and efficient forms of small business. The expediency of
franchising as a form of small business development in Ukraine is grounded. The basic points of
agreement franchising its advantages and disadvantages in the current market conditions in Ukraine
are revealed. The mechanism of creating the franchise company: milestones. The author deals with
the private Ukrainian company in the market of medical services laboratory "YNVYRTO" which
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Ключові слова: малий бізнес, франчайзинг, договір франчайзингу, франшиза, франчайзер, франчайзі,
постачальник провізії, ринок франчайзингу.

Key words: small business, franchising, franchise contract, franchise, franchisor, franchisee, caterer, franchise
market.

Застосування франчайзингу в підприємництві — це
своєрідний симбіоз малого і великого бізнесу [1, 17].
Таке поєднання, через ринковий механізм, великого і
малого бізнесу — це союз, де, з одного боку, присутня
енергія і зобов'язання окремого підприємця, а з іншого
боку, є ресурси, комерційна сила і величезний досвід
великої компанії. Сьогодні франчайзинг в Україні по-
ширюється на такі галузі, як громадське харчування,
торгівля і сферу послуг. Також спостерігається поши-
рення франчайзингу й у інших галузях економіки, а саме:
виробництво та складання комп'ютерів, продаж комп-
лектуючих до комп'ютерів, програмне забезпечення
бізнесу, готельний бізнес та багато чого іншого.

З кожним роком в Україні франчайзинг завойовую-
чи споживачів, займає все більшу ринкову нішу, відігра-
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ючи в економіці вагому роль. Діяльність на умовах фран-
чайзингу — відносно не нове явище, саме тому необхі-
дно відобразити основні характеристики, проблеми
франчайзингу, ефективність його використання в
Україні для того, щоб принаймні частково вирішити про-
блеми підприємництва в регіональній економіці, цим і
визначається актуальність теми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Важливу роль у дослідженні франчайзингу як фор-
ми активізації малого бізнесу відіграють праці сучасних
вітчизняних вчених та практиків, а саме: Буркинського
Б.В., Валінкевича Н.В., Виноградова О.А., Голяна В.А.,
Громової О.М., Жарової Л.В., Ковальової Н.Г., Кузьмі-
на О., Макашева М., Пуліної Т.В., Соломенко О.Є., Та-
тарінова В.С., Харічкова С.К., Хлобистова Є.В. та інших.
Але досдідження питань впровадження франчайзингу
в Україні надалі залишається відкритим і потребує по-
дальшого розвитку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є доведення необхідності застосуван-

ня у вітчизняній практиці франчайзингу як одного з най-
перспективніших видів малого бізнесу та його переваг
для суб'єктів господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз зазначених векторів розвитку малого бізне-

су обумовлює необхідність у визначенні нормативних,
економічно-обгрунтованих форм та методів, що макси-
мізують розвиток підприємництва. Одним із найбільш
вдалих інструментів, покликаних реалізувати цю політи-

ку є франчайзинг, що в першу чергу
обумовлене тісним зв'язком з економ-
ічною складовою, яка стає одним з го-
ловних інструментів малого бізнесу.

Однією з високоефективних форм
організації діяльності, що характери-
зується стабільним рівнем прибутко-
вості, низьким рівнем ризику та корот-
ким періодом окупності є франчайзинг.
Це форма тривалої співпраці, за якої
велика компанія (франчайзер) надає
окремому підприємцеві або групі під-
приємців (франчайзі) право на вироб-
ництво продукції, торгівлю товарами

або надання послуг під торгівельною маркою даної ком-
панії на певній території, на термін і умовах, що визна-
чаються договором [4]. Якщо ж давати визначення
франчайзингу, то простими словами його можна сфор-
мулювати наступним чином: це спосіб побудови бізнес-
мережі за умови, що всі її учасники ведуть господарсь-
ку діяльність під однією торговою маркою і одним для
всіх принципами, і при цьому залишаються цілком са-
мостійними суб'єктами.

Сьогодні однією із головних особливостей франчай-
зингу в Україні є те, що він існує тільки як спосіб орга-
нізації правовідносин, але в законодавстві чіткої кате-
горії "франчайзинг" не існує. Згідно з законами Украї-
ни поняття франчайзингу трактується як "комерційна
концесія" [3, с. 182].

Умови взаємин сторін можуть бути різними, і усі
вони визначаються договором франчайзингу, що пара-
лельно є "керівництвом до дії" франчайзі.

Франчайзинговий договір є основою, на якій буду-
ються стосунки між франчайзером та франчайзі. Сам
по собі франчайзинговий договір не регулюється на за-
конодавчому рівні в Україні. Існує поняття договору ко-
мерційної концесії, визначення якому дається в Госпо-
дарському Кодексі та Цивільному Кодексі України. Од-
нак у двох вищевказаних випадках сторони, що укла-
дають договір, можуть вільно створювати його зміст.

Однак брак регуляції з боку держави не дає права
абсолютно вільно формулювати зміст договору. Сторо-
ни можуть укладати договори на свій розсуд за умови,
що мета укладення договору або окремі його пункти не
суперечать чинному законодавству.

Створення універсального франчайзингового дого-
вору, який регулював би всі взаємовідносини між бізнес
— партнерами не можливо, оскільки франчайзинг ви-
користовується в різних галузях економіки, а кожна ме-
режа має свою специфіку діяльності [4]. Можна лише
вказати теми, які регулюватимуться договором. Дуже
часто франчайзинговий договір починається з преам-
були, в якій описується фактичний стан мережі, цілі
франчайзингового співробітництва, бачення майбут-
нього розвитку та цінності, на базі яких буде будувати-
ся співпраця між партнерами. Далі з метою системати-
зації та кращого розуміння договору вказують визна-
чення основних понять, що в ньому використовуються.

Далі зміст договору розкриває питання, що стосу-
ються регулювання відносин між франчайзером і фран-
чайзі в кожному конкретному випадку. Їх можна умов-
но розділити на 3 основні групи: (1) регулювання, по-

Рис. 1. Динаміка кількості франчайзерів в Україні

Побудовано автором за даними Міжнародної асоціації франчайзерів [5].

Рис. 2. Активність франчайзерів на ринку
України за 2013 рік

Побудовано автором за даними Міжнародної асоціації
франчайзерів [5].
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в'язане з підписанням договору, (2) опис прав і обо-
в'язків сторін під час дії договору, (3) регулювання пи-
тання можливості розірвання договору.

Питання, які повинні бути розкриті у професійно
підготовленому контракті:

1. Умови приєднання до мережі.
2. Час тривалості договору.
3. Територія діяльності франчайзі.
4. Права та обов'язки сторін.
5. Охорона товарних знаків.
6. Охорона комерційної таємниці.
7. Конкурентна діяльність.
8. Навчання та консалтингова підтримка.
9. Вступний (паушальний) внесок, періодичні відра-

хування (роялті) та відрахування до маркетинговий фонд.
10. Промоція та реклама.
11. Контроль з боку франчайзера.
12. Припинення дії договору.
Базовий зміст договору також описується Євро-

пейським Етичним Кодексом Франчайзингу [2]. Фран-
чайзингові договори можуть містити також додаткові
пункти, які стосуються, наприклад, умовних штрафів,
регуляцію форс-мажорних обставин, страхування чи
обов'язок сторін після закінчення дії договору.

Останнім елементом договору є висновок, який
дуже часто містить інформацію про законодавчі акти,
дія яких поширюється на питання, які не регулюються
франчайзинговим договором, а також умови і форма
внесення змін у зміст договору.

Можна почати бізнес самому або приєднатися до
франчайзингової чи агентської мережі, купивши фран-
шизу. Але яку саме форму діяльності обрати?

Визначимо етапи створення франчайзингової фір-
ми:

1. Купівля франшизи. Якщо підприємцю не виста-
чає досвіду в галузі, він може його купити, інвестуючи у
франчайзингову ліцензію. Франчайзер надає право ко-
ристування своєю торговою маркою і перевірене ноу -
хау, допомога в маркетингових акціях, навчання та інше.
Це зменшує ризик банкрутства новоствореного підприє-
мства, оскільки франшиза — це інвестиція в перевіре-
ний бізнес. Ціною франчайзингу є обмеження незалеж-
ності у веденні бізнесу а також платежі франчайзеру:
постійний — за покупку франшизи — і періодичні пла-
тежі.

2. Відкриття агентства. На агентство погоджуються
особи, які хочуть вкласти найменше, і мінімізувати ри-
зик. Завдяки меншим інвестиціям агентські системи є
більш доступними ніж франчайзингові. Агент ризикує
менше і не вносить ліцензійну оплату. Але така безпека
має свою ціну. Агент працює від імені та за дорученням
головного підприємства — організатора та власника
агентської мережі. Доходом агента є провізія від про-
даних ним товарів або послуг. Прибуток, отриманий
агентськими пунктом, повністю належить власнику ме-
режі, також організатор мережі покриває операційні
витрати, пов'язані з діяльністю пункту. Незалежно від
результату, якого досяг агентський пункт, агент отри-
мує свою винагороду від провізії. Він має вплив лише
на обсяг продажів і в цьому прямо зацікавлений. У свою
чергу, власник агентської мережі може збільшувати або
зменшувати розмір провізії залежно від політики фірми.

Для прикладу, у незалежній лабораторії Інвітро, що
є найбільшою приватною компанією на ринку лабора-
торної діагностики, налічується 49 медичних офісів , з
яких — 4 відкриті за франчайзинговою схемою. Лабо-
раторія Інвітро взяла активну участь у виставці "Фран-
чайзинг 2014". Нещодавно відбулися нові відкриття в
Миргороді та Бердичеві. Також лабораторія суттєво
розширила свій спектр досліджень. А в квітні 2014 року
в медичних офісах в Харкові, Одесі, Чернігові, Черка-
сах, Кіровограді, Херсоні, Білій Церкві, Умані, Сумах,
Конотопі, Кривому Розі, Дніпродзержинську, Світло-
водську, Сімферополі, Павлограді та Маріуполі, стар-
тувала акція "Гормон ТТГ з 50 % знижкою " для оцінки
рівня тиреотропного гормону в крові.

Що ж до франчайзингової програми Інвітро, то на
території України вона впроваджена з 2011 року.
Підприємці, які бажають розпочати свій бізнес під відо-
мим брендом, можуть відкрити по франшизі Інвітро свій
медичний офіс. Для того, щоб стати франчайзі Інвітро,
необов'язково мати медичну освіту. Компанія пропонує
ясну і чітку концепцію майбутнього бізнесу. А в 2014
році франчайзі чекає спеціальна пропозиція — від-
сутність паушального внеску, і роялті з 24 -го місяця —
$ 1000.

Метою оцінки даного сегмента ринку і визначення
перспективності його розвитку в 2013 році фахівцями
компанії Franchise Group було проведено аналіз ринку
франчайзингу України та складено реєстр національних
та закордонних мереж, які розвиваються на території
України по франчайзингу.

Не дивлячись на те, що розвиток франчайзингу в
Україні стримується цілим рядом факторів, основними
з яких є: недосконалість законодавчої бази, відсутність
у вітчизняних підприємців досвіду роботи в рамках
франчайзингу, несумлінне ставлення до виконання до-
говірних зобов'язань і чужої інтелектуальної власності,
низький рівень розвитку банківського кредитування і так
далі, щорічно, протягом 5 післякризових років, ринок
франчайзингу продовжує зростати стрімкими темпами.

Кількість компаній, які йдуть від франчайзингу по-
вністю заміщуються новими компаніями, які стають по-
вноцінними активними гравцями цього ринку.

Так, в Україні динаміка розвитку франчайзингу за
період 2001—2013 рр. виглядає наступним чином
(рис. 1).

Структура франчайзингових і особистих точок за 

галузями, 2013 р.
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Рис. 3. Структура франчайзингу за галузями

за кордоном

Побудовано автором за даними Міжнародної асоціації
франчайзерів [5].



Інвестиції: практика та досвід № 12/2014126

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

У загальній кількості франчайзерів, які працюють
на території України, 406 компаній активно розширю-
ють свої мережі за рахунок відкриття як власних , так і
франчайзингових об'єктів і 134 компанії на даному етапі
свого розвитку мають тільки власні точки: вони знахо-
дяться в активному пошуку партнера — франчайзі або
зовсім недавно стали гравцем ринку франчайзингу (рис.
2).

Однак кількість франчайзингових точок значно пе-
ревищує кількість власних точок по всіх галузях ринку і
безперервно зростає.

Проаналізувавши зарубіжний ринок, можна виділи-
ти, що найбільшу експансію за кордоном франчайзинг
проявив у сфері громадського харчування та у сфері
послуг (рис. 3).

У цілому, в США частка франчайзингу в загально-
му обсязі роздрібного товарообігу складає 34 %, у краї-
нах Західної Європи — 5—12 %, кількість франчайзин-
гових мереж постійно зростає.

Найбільшої популярності франчайзинг досяг у
США, Франції, Німеччині та Польщі. Свідченням того є
кількість брендів, які розвивають свої мережі по фран-
чайзингу (табл. 1).

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Таким чином, на сьогоднішній день розвиток фран-
чайзингу є однією з найефективніших форм проведен-
ня антикризового бізнесу, проте, це можливо лише
за умови удосконалення українського законодавства
стосовно комерційної концесії, оскільки воно має ба-
гато недоліків, наприклад, при вкладанні договору
співпраці, підприємці формулюють його зміст і форму

довільно, бо немає спеціально визначеної законом
постанови щодо укладення договору комерційної кон-
цесії.

Необхідність франчайзингу в Україні зумовлена
втратою ринків збуту багатьма вітчизняними підприєм-
ствами в умовах загострення конкуренції на внутрішніх
ринках, відсутністю достатніх фінансових можливостей
для запровадження нових технологій у виробництво,
неконкурентоспроможністю порівняно з іноземними
фірмами і таке інше. Проте, вирішуючи ці проблеми,
застосування франчайзингу має і ряд негативних мо-
ментів, які слід враховувати при прийнятті управлінсь-
ких та стратегічних рішень на кожному підприємстві.
Так, одним із суттєвих недоліків є недобросовісне став-
лення до угоди франчайзингу дрібних фірм (франчайзі),
тобто різного роду спроби зекономити на технології
виробництва. Крім того, досить важко постійно контро-
лювати діяльність франчайзі, адже є ймовірність того,
що малі фірми можуть зіпсувати репутацію франчайзе-
ра.
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Галузь Питома вага 

Ресторани швидкого обслуговування 56,30% 

Продукти харчування 14,20% 

Ресторани повного сервісу 13,10% 

Готельні комплекси 18,20% 

Авто послуги 4,90% 

Бізнес послуги 3,30% 

Послуги на ринку нерухомості 1,50% 

Персональні послуги 0,90% 

 

Таблиця 1. Розвиток франчайзингу
за галузями в США, Франції, Німеччині

та Польщі за 2013 рік

Кількість франчайзерів

758

1176 1258

2450

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Польща Франція Німеччина США

Рис. 4. Кількість франчайзерів
у провідних країнах світу

Побудовано автором за даними Міжнародної асоціації
франчайзерів [5].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
(АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ПУБЛІКАЦІЇ)

Основною метою контроллінгу є орієнтація управ-
лінського процесу на досягнення визначених підприєм-
ством завдань та цілей, а його особливістю — спрямо-
ваність на перспективу, пошук напрямів подальшого
розвитку підприємства на базі аналізу факторів, що
обумовлюють отримання тих чи інших результатів.

Тому необхідність дослідження факторів зовніш-
нього середовища, їх аналіз та контроль, у тісному взає-
мозв'язку з факторами внутрішнього середовища є
необхідною умовою побудови ефективного механізму
управління підприємством — механізму контроллінгу,
та, як наслідок, забезпечення сталого розвитку підприє-
мства.
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THE FACTORS WITH DIRECT INFLUENCE ON THE BUDGET INDICES OF THE ENTERPRISE
AS THE MAIN MECHANISM CONTROLLING INSTRUMENTS

У статті виявлено фактори, що впливають на показники бюджету підприємства, проведено їх
узагальнення, систематизацію та виокремлено фактори прямого впливу. Розроблена класи-
фікація факторів прямого впливу дає змогу вибору оптимізаційних заходів, на основі яких відбу-
вається управління підприємством.

The factors that have an influence on the budget indices of the enterprise were identified in the
article, their generalization and systematization were held and it was singled out factors with direct
influence. The classification of factors with direct influence allows the selection of optimization
measures based on which enterprise's management takes place.

Ключові слова: механізм контроллінгу, зовнішні та внутрішні фактори, фактори прямого впливу.
Key words: controlling mechanism, internal and external factors, factors with direct influence.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанню сутності, інструментів та складових кон-
троллінгу, впровадженню системи контроллінгу на про-
мислових підприємствах присвячено чимало наукових
праць вітчизняних та зарубіжних вчених таких, як Ко-
зуб О.В. [1], Деменіна О.М. [2], Аксентюк М.М. [3], Пуш-
кар М. [4], Майер Е. [5], Хан Д.[6]. У різні часи ідею си-
стемної взаємодії зовнішнього та внутрішнього середо-
вища підприємства та визначенню факторів, які впли-
вають на ефективність їх роботи, розвивали багато
видатних вчених: М. Мескон, И. Ансофф, М. Портер,
Г.Б. Клейнер й інші [7, 8, 9, 10].

Однак слід зазначити, що в економічній літературі
недостатньо уваги приділено дослідженню впливу фак-
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торів на показники бюджету підприємства, як основно-
го інструменту контроллінгу, існують розбіжності щодо
їх класифікації.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
(МЕТА СТАТТІ)

Метою публікації є виявлення факторів, що мають
вплив на показники бюджету підприємства, їх узагаль-
нення, систематизація та виокремлення факторів пря-
мого впливу.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО ЗМІСТУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Промислове підприємство є відкритою системою, яка
може ефективно здійснювати свою діяльність лише за
умови найбільш повного врахування стану та динаміки
зовнішнього середовища. Слід зазначити, що ринкова
економіка являє cобою систему, здатну до зміни своїх
внутрішніх зв'язків. Успішні підприємства як підсистеми
ринкової економіки мають ті ж властивості, що й еконо-
міка в цілому (тобто властивості відкритої системи), за

рахунок чого і адаптуються до мінли-
вості зовнішнього середовища [11].
Зовнішнє середовище підприємства
являє собою сукупність господарюю-
чих суб'єктів, економічних, суспільних
і природних умов, національних та
міждержавних інституційних структур
та інших зовнішніх умов і факторів, що
впливають на різні сфери його ді-
яльності.

Насамперед, зазначимо, що в еко-
номічній літературі поняття "фактор"
розглядається, з одного боку, як дже-
рело впливу на систему, що відби-
вається на рівні змінних моделі цієї си-
стеми [12], а з іншого — як істотне

об'єктивне причинне явище або процес у виробництві,
під впливом якого змінюється рівень його ефективності
[13].

Фактори, що впливають на результати діяльності
підприємства, у класичній економічній літературі под-
іляють на дві основні групи: зовнішні і внутрішні [1, 2, 3,
7, 8]. Аналіз впливу цих факторів дозволяє приймати
рішення, що забезпечують ефективне просування ме-
неджменту підприємства до встановлених стратегічних
цілей та їх досягнення.

Система управління підприємства повинна бути сфор-
мована таким чином, щоб чітко і своєчасно реагувати на
зміни, які відбуваються у зовнішньому та внутрішньому се-
редовищі підприємства. При цьому, з метою підвищення
ефективності управлінського процесу, зовнішні та внутрішні
фактори повинні бути диференційовані за пріоритетністю
реагування на зміну їх рівня. Саме тому з'являється не-
обхідність виявляти фактори, імовірність впливу яких
найбільш висока і ступінь впливу яких може призвести до
значного відхилення значення показників від заплановано-

го рівня, тобто виявляти фактори, які ма-
ють прямий вплив на механізм контрол-
лінгу та, як наслідок, на досягнення стра-
тегічних цілей підприємства.

Для виявлення характеру та сту-
пеня впливу кожного з факторів істот-
не значення має їх класифікація
відповідно до певних класифікацій-
них ознак.

Для того, щоб виявити фактори
зовнішнього та внутрішнього середо-
вища, які мають безпосередній (пря-
мий) вплив на функціонування механі-
зму контроллінгу, необхідно зосере-
дитись на тому, що основним інстру-
ментом контроллінгу на сучасних про-
мислових підприємствах України є
бюджетування [1—3, 5, 6, 14].

Розглянемо фактори прямого
впливу на показники різних бюджетів.
При розробці управлінського рішення
щодо ефективності функціонування
промислового підприємства (досягнен-
ня ним стратегічних цілей), слід спира-
тись на те, що механізм контроллінгу
може бути сформований лише за наяв-

Рис. 1. Схематичне зображення факторів впливу на

показники бюджету в механізмі контроллінгу

Рис. 2. Фактори прямого впливу, що впливають на показники
бюджету продажів
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ності певного набору факторів, в умовах дії яких функ-
ціонує підприємство.

Слід також зазначити, що при формуванні кож-
ного з бюджетів (на кожному з етапів процесу бюд-
жетування) необхідно враховувати специфічну для
нього сукупність зовнішніх та внутрішніх чинників
(факторів), яка впливає на рівень його показників
(рис. 1).

Для виявлення усіх груп факторів, що мають вплив
на формування бюджету підприємства, нами було роз-
глянуто кожен з бюджетів окремо та виявлено фактори
(як зовнішні, так і внутрішні), під впливом дії яких відбу-
вається формування показників кожного з бюджетів
(бюджет продажів, виробництва, використання матері-
алів, закупівлі матеріалів тощо).

Так, оскільки бюджет продажів формується під
впливом номенклатури, обсягу продукції в реалізації та
цін на кожен з видів продукції, тому в якості факторів,
що впливають на рівень його показників, слід розгля-
дати:

— ніша підприємства на ринку реалізації продукції
(N

i
);

— ціна на фінансові ресурси (F
i
);

— ціна на матеріали (M
i
);

— виробнича потужність процесу виробництва про-
дукції (P

i
);

— попит на продукцію, яку виготовляє підприємство
(D

i
);

— державне регулювання діяльності підприємства
(R

i
);

— маркетингова ціна реалізації продукції (p
i
).

Схематично процес впливу факторів на показники
бюджету продажів наведено на рисунку 2.

Що стосується бюджету виробництва, то він фор-
мується під впливом наявності виробничих потужностей

щодо виробництва продукції (згід-
но з номенклатурою) та запасів
готової продукції.

До факторів, під впливом дії
яких формуються показники бюд-
жету виробництва, як свідчить
аналіз сутності його формування,
слід розглядати:

— групу маркетингових фак-
торів: попит на продукцію, яку ви-
готовляє підприємство (D

i
); мар-

кетингова ціна реалізації про-
дукції (p

i
); ціна на фінансові ресур-

си (F
i
); ціна на матеріали (M

i
); ціна

на енергетичні ресурси (E
i
); ціна на

транспорт (TR
i
); ціна на людські

ресурси (H
i
 );

— групу природно-географі-
чних факторів: відстань до ринку
ресурсів (SR

i
); відстань до ринку

збуту (SM
i
); сезонність попиту на

продукцію (SPD
i
); сезонність умов

виготовлення продукції (SPP
i
);

— групу управлінських фак-
торів: періодичність поставок (t

DI
);

— групу техніко-технологічних
факторів: виробнича потужність

процесу виробництва продукції (P
i
); виробнича по-

тужність складського господарства (W
i
);

У процесі дослідження нами було виявлено, що по-
казники бюджету виробництва формуються під впливом
дії тієї ж самої маркетингової групи факторів, що і по-
казники бюджету продажів, з тією лише різницею, що
витрати на виробництво та зберігання продукції вклю-
чають у себе ціни на матеріали, ціни на фінансові, транс-
портні, людські та енергетичні ресурси.

Техніко-технологічна група факторів включає не
лише виробничу потужність процесу виробництва, а й
складського господарства, бо бюджет виробництва
формується з показників запасів готової продукції на
початок та на кінець звітного періоду.

Під впливом дії природно-географічної групи фак-
торів відбувається формування рівня обсягу продукції,
що виготовляється підприємством: відстань до ринку ре-
сурсів; відстань до ринку збуту. На показник рівня за-
пасів готової продукції в свою чергу впливають се-
зонність попиту на продукцію та сезонність умов виго-
товлення продукції.

Управління запасами готової продукції передбачає
виявлення періодичності поставок готової продукції на
ринок збуту та періодичності поповнення запасів гото-
вої продукції на складі. На це, як показали результати
проведеного нами дослідження, впливає якість логістич-
ного управління (вартість транспортування та періо-
дичність поставок) (рис. 3).

Наступним етапом процесу бюджетування на про-
мисловому підприємстві є формування бюджету вико-
ристання матеріалів, який формується з обсягу вироб-
ництва продукції, витрат матеріалів на одиницю про-
дукції та ціни сировини.

У зв'язку з тим, що процес бюджетування є поетап-
ним, тобто кожен наступний бюджет складається на
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Рис. 3. Групи факторів прямого впливу на показники бюджету
виробництва промислового підприємства
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основі попереднього або на основі бюджету продажів,
який є основоположним, то фактори, під впливом дії
яких формуються показники кожного з бюджетів, бу-
дуть певною мірою дублюватись на кожному наступно-
му етапі.

До факторів, які впливають на показники бюджету
використання матеріалів (рис. 4), слід віднести марке-
тингову та економічну групи факторів, які відносяться
до зовнішніх чинників впливу.

До економічних факторів, які свідчать про рівень
розвитку країни, нами віднесено рівень інфляції в країні
(I

i
) та курс валюти (k

i
), бо, на нашу думку, ці фактори

прямо впливають на рівень цін на сировину та матеріа-
ли, які використовуються для виробництва продукції.

До внутрішніх факторів впливу, під дією яких фор-
муються показники бюджету використання матеріалів,
нами віднесено наступні групи: техніко-технологічна, яка
включає в себе виробничі потужності підприємства (ви-
робничий процес (P

i
) та складське господарство(W

i
)) та

технологію виробництва (під технологією виробництва
ми розуміємо нормативний рівень ресурсоємності про-
дукції (RC

i
)); управлінська група факторів впливу допов-

нена, на відміну від бюджету виробництва, ще факто-
ром управління якістю (PQ

i
) (якість продукції, що ви-

готовляється). Цей фактор впливає безпосередньо на
розмір витрат матеріалів на виготовлення одиниці про-
дукції, а саме: нами відмічено пряму залежність між
якістю продукції та розміром витрат матеріалів на її ви-
готовлення.

Остання група факторів, яка була нами виділена,
— організаційна. Організаційні фактори впливають на

зміну рівня спеціалізації, скорочення тривалості вироб-
ничого циклу, забезпечення ритмічності виробництва,
принципів наукової організації праці та виробництва,
підвищення кваліфікації працівників. Техніко-техно-
логічні фактори та організаційні є взаємопов'язаними,
бо техніко-технологічні відображають нормативний
рівень показників, який прописано у нормативних до-
кументах для забезпечення ефективного функціону-
вання підприємства, а організаційні — фактичний
рівень цих показників. Тобто організаційні фактори
відображають, як наявні умови праці та організація
виробничого процесу впливають на нормативні значен-
ня.

До організаційної групи факторів, під впливом дії
яких формуються показники бюджету використання
матеріалів, віднесено: фактичну ресурсоємність про-
дукції (RC

fi
), режим роботи підприємства (T

i
), рівень ви-

користання виробничих потужностей (LP
i
), рівень вико-

ристання усіх видів ресурсів (LR
i
), рівень нормування

(RS
i
 ).
Аналогічним чином нами було досліджено весь

процес бюджетування на промисловому підпри-
ємстві та виявлено фактори зовнішнього та внутрі-
шнього середовища прямого впливу на показники
бюджету, оптимальне управління якими забезпечує
ефективність механізму контроллінгу та, як на-
слідок, підвищить результативність діяльності
підприємства. На основі виявлених факторів прямо-
го впливу на показники бюджету підприємства,
нами була розроблена їх класифікація, яка пред-
ставлена на рисунку 5.
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Рис. 4. Групи факторів прямого впливу на показники бюджету використання матеріалів
промислового підприємства
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Рис. 5. Класифікація факторів прямого впливу на показники бюджету підприємства як основного інструменту механізму контроллінгу
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ВИСНОВКИ
Отже, з проведеного дослідження можна зробити

висновок, що умовою ефективного функціонування ме-
ханізму контроллінгу є визначення факторів, що його
формують. Представлена нами класифікація факторів
прямого впливу, на врахуванні яких формуються показ-
ники бюджету підприємства, дає змогу вибору оптимі-
заційних заходів, які дозволять сформувати багаторів-
неву оптимізаційну модель контроллінгу промислового
підприємства. Це дозволить більш обгрунтовано та точ-
но управляти підприємством та приймати оптимальні уп-
равлінські рішення щодо забезпечення сталого розвит-
ку промислового підприємства.

Подальшого наукового обгрунтування потребує
сутність економіко-математичної моделі оптимізації
окремих елементів механізму контроллінгу на основі
урахування факторів прямого впливу на показники бюд-
жету промислового підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Країни, де знання та людський капітал визначені

головними суспільними домінантами, потенційно мо-
жуть досягти значних успіхів у своєму розвитку. На по-
чатку XXI століття людство визнало, що лише на основі
знання можна створити і розвивати інноваційну, конку-
рентоспроможну, сучасну економіку. У доповіді "Фор-
мування суспільства, заснованого на знаннях. Нові зав-
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дання вищої школи" [18, с. 8], яка підготовлена Все-
світнім банком, відзначається, що: "…порівняльні пере-
ваги країн все менше і менше визначаються багатством
природних ресурсів або дешевою робочою силою і все
більше — технічними інноваціями та конкурентним зас-
тосуванням знань або тим і іншим у поєднанні…". Виз-
начальним є те, що людина стає головним джерелом
зростання багатства суспільства, її знання та інтелекту-
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альний потенціал набувають значення головного фак-
тора виробництва, економічного зростання та суспіль-
ного розвитку [13, с. 9].

Враховуючи, що діяльність людини усе більше
грунтується на інтелекті та технологіях, а сфера ви-
робництва засновується на взаємодії матеріально-ре-
чових факторів виробництва, праці та знань, на дер-
жавному рівні необхідно створити відповідне інсти-
туціональне середовище для розвитку економіки
знань. Як зазначають експерти [13, с. 9], сьогоднішні
розумові начала, закладені в людині, досягли такого
рівня розвитку, коли реальністю є "суспільство
знань", "економіка знань", що уможливлюють реаль-
не об'єднання не тільки наукових, але й культурних
здобутків у гармонізованому співвідношенні з тим,
щоб країна, яка їх створила й опанувала, здійснила
прорив у майбутнє.

Кардинальний прорив потрібно зробити в напрямі
розбудови постіндустріального суспільства, оскільки
таке суспільство взмозі забезпечити якісно нові умови
життя та діяльності особистості. Категорії "економіка
знань" та "постіндустріальне суспільство" мають тісний
зв'язок, оскільки досягнення в економіці знань створю-
ють базову основу для розбудови постіндустріального
суспільства. Тому дослідження зазначених аспектів є
особливо актуальним.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика ролі знання в суспільстві грунтовно

досліджувалася відомими закордонними теоретиками,
такими як А. Маршал, Й. Шумпетер, П. Дракер, Е. Де-
нісон, Е. Тоффлер, Д. Белл та ін.

Питання формування економіки знань, особливос-
тей механізму відтворення знань та передумов виник-
нення знайшли своє відображення в працях відомих вче-
них: Л. Абалкіна, А. Алексеєва, В. Гейця, В. Семиножен-
ка, Е. Лібанової, Б. Гершунського, В. Іноземцева, Р. Ка-
пелюшникова, Г. Клейнера, Б. Кваснюка, Л. Федулової,
О. Гапоненка, І. Ченцової, О. Старовойт. Проблеми ре-
формування та інноваційного розвитку вищої освіти
досліджуються у працях В. Андрущенка, А. Василюк,
В. Гейця, М. Згуровського, С. Клепка, О. Козлової,
В. Кременя, О. Листопад, Н. Ничкало, В. Новікова,
О. Огієнка, П. Сауха, Є. Суліми, Л. Федулової та ін.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Аналіз вітчизняних та зарубіжних наукових джерел
свідчить про те, що на даному етапі предметом дослід-
ження мають стати сучасні механізми розбудови "еко-
номіки знань" та "постіндустріального суспільства" з
позицій формування відповідного інституціонального
середовища та створення умов для отримання профес-
ійних знань та освіти протягом всього життя, що дасть
поштовх для активізації інноваційної діяльності та роз-
витку національної економіки.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження взаємозв'язку категорій

"економіка знань" та "постіндустріальне суспільство",
а також аналіз місця України серед інших країн в оцінці
показників "індекс знань", "економіка знань", "інно-

вації", "інформаційна інфраструктура", "інституціональ-
ний режим економіки".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Поняття "економіка знань" почало формуватися в

60-ті роки ХХ століття. Вперше воно зустрічається в
роботах американського дослідника Фріца Махлупа.
Вчений використав цей термін по відношенню до пев-
ного сектору економіки, де знання мають вирішальне
значення [10]. Однак широке застосування цей термін
отримав наприкінці 90-х років ХХ століття. Його почали
застосовувати для визначення типу економічної систе-
ми, де знання та рівень професіональної освіти стають
джерелом економічного зростання країни.

Слід підкреслити, що проблематика економіки знань
грунтовно досліджується українськими вченими. Серед
фундаментальних робіт варто відмітити: колективні мо-
нографії "Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству
та економіці" [13], "Україна у вимірі економіки знань"
[16], "Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір"
[8], монографію О. Балакірєвої "Детермінанти соціаль-
но-економічної нерівності в сучасній Україні" [4], мо-
нографію В. Гейця та В. Семиноженка "Інноваційні пер-
спективи України" [3].

Так, у монографії "Стратегічні виклики ХХІ століття
суспільству та економіці" економіка знань розглядаєть-
ся як сучасний етап розвитку глобального світу в кон-
тексті модернізаційного проекту, який охоплює не лише
економіку, а й все суспільство в цілому. На думку ав-
торів, формування економіки знань не може відбувати-
ся у відриві від суспільства знань. Тому тільки техноло-
гічний варіант економіки знань, що передбачає, в пер-
шу чергу, розвиток інформаційно-телекомунікаційних
технологій, приречений на невдачу, бо не забезпечує
масової активності населення, його участі у процесах
творчого перетворення [13, с. 12]. Суспільство, що не
задіює такого роду процеси обмежує перспективи на
майбутнє, тобто гальмує свій розвиток.

Автори монографії [13, с. 32] наполягають на тому,
що специфіка економіки знань пов'язана, перш за все,
із розвитком інформаційно-комунікаційних технологій,
що охопили більшість сфер людської діяльності, із
включенням більшості людей у процес діяльності з фор-
муванням і використанням нових знань на відміну від
домінуючого раніше буденного знання, із масовим ви-
користанням можливостей культурного та духовного
збагачення глобалізованого світу, що несе в собі мож-
ливості нагромадження та обміну новими знаннями як
науково-технічного, так і гуманітарного змісту. Таким
чином, українські вчені економіку знань уособлюють із
ключовим фактором суспільного розвитку.

Російський вчений Г. Клейнер розглядає економіку
знань як стан економіки певної країни, при якому знан-
ня стають повноцінним товаром, кожен новий товар
містить у собі унікальні знання, оскільки знання стають
одним з головних факторів виробництва.

Масштабно економіку знань трактує М. Ченцова, де
економіка суспільства, заснована на знаннях, виступає
як:

— постіндустріальна економіка — оскільки в ній має
місце збільшення частки послуг та сфер діяльності, що
надають послуги;
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— інформаційна економіка — інформація, тобто
знання та наука як фактор виробництва починають гра-
ти в економіці вирішальну роль;

— інноваційна економіка — знання дозволяють ге-
нерувати безперервний потік нововведень, що відпові-
дає динамічно змінюваним потребам, а також формує
ці потреби;

— глобальна мережева економіка — в економіці
знань взаємодія між носіями знання опосередкована
широкими мережевими зв'язками в глобальному масш-
табі.

У дисертаційному досліджені О. Старовойт термін
"економіка знань" уособлюється з таким типом еконо-
мічної організації суспільства, коли знання відрізняють-
ся вирішальною роллю в системі суспільного виробниц-
тва, що базується на зростанні швидкості та інтенсив-
ності інновацій, високому рівні розвитку інформаційно-
комунікативних технологій [12]. У межах такої еконо-
міки знання створюються у вигляді наукової та високо-
технологічної продукції, висококваліфікованих послуг,
освіти [2].

Узагальнення визначень дефініції "економіка знань"
вченими та дослідниками представлена в таблиці 1.

Розглянувши точки зору іноземних та вітчизняних
дослідників стосовно розуміння терміну "економіка
знань", можна зробити наступні висновки. Спочатку
термін "економіка знань" застосовувався по відношен-
ню до певного сектора економіки, до якого відносять-
ся високотехнологічні та наукомісткі галузі, що виника-
ють на основі використання результатів фундаменталь-
них та прикладних наукових досліджень, створення
інноваційної інфраструктури та застосування інформа-
ційно-комунікаційних технологій. Проте поступово "сек-
тор знань" збільшувався, наукові дослідження і інновації
стали все більше визначати загальне економічне зрос-
тання. Характерними ознаками економіки знань є до-
мінування в структурі ВВП високотехнологічних галу-
зей (інформаційно-комунікаційних і комп'ютерних тех-
нологій, нанотехнологій, біотехнологій, безвідходних та
екологічно чистих технологій у базових галузях промис-
ловості тощо), а також сфери високоінтелектуальних
послуг, яка вимагає інтенсивного використання знань

[16, с.17]. Тобто, під "економікою знань" або "еконо-
мікою, що заснована на знаннях", стали розуміти пев-
ний тип економіки, в якому знання грають вирішальну
роль. В цьому сенсі економіка знань є альтернативою
аграрної, сировинної та індустріальної економіки [12,
с. 26]. Таким чином, економіка знань пов'язано із більш
високою організацією суспільного життя. Не випадко-
во перші роботи, присвячені становленню економіки
знань, з'явилися у середині ХХ століття у працях теоре-
тиків постіндустріального суспільства.

Історично виділяють три етапи розвитку соціально-
го прогресу: доіндустріальний, індустріальний та пост-
індустріальний [17, с. 45]. Перехід від одного типу су-
спільства до другого здійснюється еволюційним шля-
хом переходу через зняття існуючих суперечностей.
Теорія постіндустріального суспільства полягає в тому
що, "індустріальне суспільство засноване на машинній
технології, а постіндустріальне суспільство формуєть-
ся під впливом інтелектуальних технологій. Якщо капі-
тал та праця — головні структурні елементи індустрі-
ального соціуму, то інформація і знання — основа сусп-
ільства постіндустріального [17, с. 46]. Тому соціальні
організації постіндустріального й індустріального сек-
торів дуже відрізняються.

У науковий обіг термін "постіндустріалізм" був уве-
дений на початку ХХ століття індійським філософом
Ананда Кумарасвамі, автором низки робіт з доінду-
стріального розвитку азіатських країн. Вчений спів-
відносив постіндустріальну епоху з відродженням тради-
ційної виробничої логіки, яка за своєю суттю творча. На-
далі термін використовувався теоретиком англійського
ліберального соціалізму Артуром Пенті, який пропону-
вав використати цей термін для роздумів про майбутнє у
зв'язку з тим, "що індустріалізм приречено". Взагалі до
другої половини ХХ століття термін "постіндустріалізм"
використовувався як протиставлення індустріальному
суспільству. А у 1959 році професор Гарвардського ун-
іверситету Дєніел Белл [6, с.13], використав поняття "по-
стіндустріальне суспільство" у зовсім інакшому розумінні.
Він наголосив, що в суспільстві основною продуктивною
силою стане наука, а її потенціал вимірюватиметься мас-
штабами інформації і знань, якими воно володіє.

Таблиця 1. Визначення дефініції "економіка знань" у працях вчених

Джерело: систематизовано автором на основі [2, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21].

Автор/ 

джерело 
Зміст поняття 

«економіка знань» 

Ф. Махлуп [10] Економіка знань – сектор економіки, в якому відбувається виробництво, обробка і управління 

знаннями 

П. Друкер [21] Економіка знань – тип економіки, в якому знання відіграють вирішальну роль  

В. Геєць [13, с. 53] Економіка знань (знаннєвомістка економіка) – це економіка, в якій джерелом зростання є як 

спеціалізовані (наукові), так і повсякденні знання, в результаті використання яких, поряд з 
природними ресурсами, капіталом і працею домінуючим фактором стають процеси накопичення і 
використання знань, внаслідок чого постійно зростає конкурентоспроможність економіки 

Б. Мільнер [15, с. 303] Економіка знань – новий тип розвитку економіки, де знання відіграють вирішальну роль, а їхнє 
виробництво є джерелом зростання 

В. Макаров  
[9, с. 450-462] 

Економіка знань – це економіка, яка пов’язана з використанням знань, що були реалізовані 
(продані) або отримані в результаті певних витрат 

О. Гапоненко [2, с.45] Економіка знань – це економіка, що створює, розповсюджує і використовує знання для 
забезпечення свого зростання і конкурентоспроможності  

Н. Захаров [19, с. 20] Економіка знань – ядро «нової економіки», що визначає перспективи і динаміку стійкого 
розвитку  

Л. Теін [7] Економіка знань – економіка, заснована на виробництві, оновленні, циркуляції, розподілі і 
застосуванні знань  

Л. Федулова [17, с. 52] Економіка знань – економіка, що створює, розповсюджує та використовує знання для 
забезпечення свого зростання та конкурентоспроможності  
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Д. Беллом дано одне з найбільш розгорнутих ви-
значень постіндустріального суспільства [6, с. 16]: "…
постіндустріальне суспільство — це суспільство, в еко-
номіці якого пріоритет перейшов від переважно вироб-
ництва товарів до виробництва послуг, проведення до-
сліджень, організації системи освіти і підвищення якості
життя; у якому клас технічних фахівців став основною
професійною групою і, що найважливіше, у якому зап-
ровадження нововведень все більшою мірою залежить
від досягнень теоретичного знання. Постіндустріальне
суспільство передбачає виникнення інтелектуального
класу, представники якого на політичному рівні висту-
пають як консультанти, експерти або технократи …".

Д. Белл [1, с. 442] обгрунтовує цілий ряд якісних
характеристик постіндустріального суспільства, серед
яких такі:

— Центральна роль теоретичного знання. Кожне
суспільство завжди спиралося на знання, але лише в
постіндустріальному суспільстві систематизація резуль-
татів теоретичних досліджень стає основою технологі-
чних інновацій.

— Створення нових інтелектуальних технологій —
сучасні математичні і економічні методи служать тех-
нологічною основою моделювання та інших методів
системного аналізу, а також теорії рішень, які дозволя-
ють наводити більш ефективні, оптимальні підходи до
технічних і навіть соціальних проблем. Наука досягає
свого зрілого стану. Характер нових наукових інститутів
має вирішальне значення для можливості вільного
здійснення досліджень і отримання знань у майбутньо-
му.

— Зростання класу носіїв знання. Найбільш швид-
ко зростаюча група суспільства — клас технічних спе-
ціалістів і професіоналів.

— Зміни в характері праці. В постіндустріальному
суспільстві труд більшості людей зосереджений у сис-
темі "людина-людина", тим самим із процесу праці і по-
всякденної практики виключається природа, а залиша-
ються лише люди, які вчаться взаємодіяти один із од-
ним. В історії людського суспільства — це принципово
нова ситуація, що не має аналогів.

— Меритократія. В постіндустріальному суспільстві
людина може посісти престижне положення — не
стільки за правом наслідування власності, скільки зав-
дяки освіті і кваліфікації.

Важливим внеском у розвиток ідей постіндустріаль-
ного суспільства, у тому числі, й ролі економіки знань
стала концепція Елвіна Тоффлера, що представлена у
його роботі "Третя хвиля" [14]. Е.Тоффлер, досліджу-
ючи "хвилі" змін в історичній перспективі, розглядає
сучасний період як початок нової індустріальної цивілі-
зації, перехід до якої він позначає як "третя хвиля" змін,
що бере свій початок з середини ХХ століття. Одним з
найважливіших аспектів цієї трансформації є боротьба
за владу. І якщо в епоху першої хвилі основою влади
було насильство, за часів другої хвилі — гроші і фінан-
сова могутність, то в епоху третьої хвилі, цією основою
є знання [12, с. 5].

Отже, знання розглядаються як головний ресурс
постіндустріального суспільства, бо знання є "комбіна-
цією досвіду, цінностей, контекстної інформації, експер-
тних оцінок, яка дає можливість оцінювати новий досвід

та інформацію [19, с. 51]. Таким чином, знання сприя-
ють: а) становленню і розвиткові особистості, яка має
освітнє знання; б) становленню світу і позачасовому
становленню його вищих принципів, розглянутих з по-
гляду конкретного і наявного буття; в) практичному па-
нуванню над світом і його перетворення для людських
цілей [13, с. 9].

Фундатор сучасної неокласичної економіки Альф-
ред Маршал, одним із перших визнав роль знання в
економічних процесах: "…значною мірою капітал скла-
дається із знання та організації… Знання — один із по-
тужних двигунів виробництва…організація допомагає
знанню" [13, с. 66]. Йозеф Шумпетер також надавав
суттєвого значення ролі знання в економічних проце-
сах. Він наголошував, що поява нових товарів, методів
виробництва, ринків, матеріалів та організацій — це
результат нових "комбінацій" знання [17, с. 66]. Амери-
канський вчений Питер Дракер розглядав знання як ос-
новну умову виробництва на сучасному етапі розвитку
суспільства, та відмічав що "…знання зараз використо-
вуються для виробництва знання…" [20]. В його ро-
зумінні знання означає реальну корисну силу, засіб до-
сягнення соціальних і економічних результатів. Д. Белл
відмічав, що в умовах, "…коли знання в своїй система-
тичній формі залучається до практичної переробки ре-
сурсів (у вигляді винаходу або організаційного удоско-
налення), можна сказати, що саме знання, а не праця
виступає джерелом вартості…" [1].

Таким чином, у дослідженнях зарубіжних та украї-
нських вчених простежується тісний зв'язок між еконо-
мікою знань та становленням постіндустріального су-
спільства. Вчені підкреслюють, що в сучасному світі од-
ним з головних факторів розвитку економіки знань є
освіта, яка являється основним виробником, а також
розповсюджувачем знань в усіх сферах життя. Уособ-
лення знань і людського капіталу із домінантними чин-
никами суспільного розвитку, зумовило посилення впли-
ву освіти на економічні процеси.

У свою чергу економіка знань вимагає наявності й
організації розгорнутих систем освіти, що охоплюють
усе ширші верстви населення впродовж цілого життя
[13, с. 23]. На конференції міністрів освіти країн ЄС у
2003 році у Мілані зазначалось: "…соціальне та еконо-
мічне зростання в Європі значною мірою залежить від
політики у сфері освіти. Порівняно з минулим, ця по-
літика має врахувати новий елемент — технології, які
тепер застарівають кожні п'ять років. Тому необхідно
вирішити проблему, як заохотити європейських грома-
дян навчатися постійно. Це питання не тільки коштів, але
й стану мислення…" [16, с. 18].

З розвитком суспільства та економіки, знання і ос-
віта також зазнають динамічних та суттєвих перетво-
рень. Ці процеси невід'ємні один від одного і взаємопо-
в'язані між собою. Передова система освіти робить мож-
ливим технологічний провив в усіх сферах життя сус-
пільства і перехід його на новий економічний, соціаль-
ний, політичний та культурний рівень.

Згідно з дослідженнями Світового банку, що дають
можливість оцінювати готовність будь-якої країни до пе-
реходу на модель розвитку, заснованої на знаннях і,
зокрема, програми "Знання для розвитку" [18] за індек-
сом економіки знань та іншими показниками з рівня
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Таблиця 2. Індекси знань, економіки знань, інновацій та інші показники для окремих країн 1

Джерело: за даними звіту Всесвітнього банку.

____________________________
1 Нормалізований показник приймає значення від 0  до 10, де 10 — це максимальне значення і воно відповідає країні із

найвищим показником, а 0 — це мінімальне значення, яке відповідає країні із самим нижчим показником.
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освіти, інновацій, інституціального середовища в 2012
році Україна посіла 56 місце зі 144 країн світу (табл. 2).
Методика дозволяє порівнювати окремі показники
різних країн. Одним із ключових показників рейтингу є
освіта, що показує ступінь досвідченості населення і на-
явності у нього навичок щодо створення, розповсюд-
ження та використання знань.

Показник інноваційності відображає рівень розвит-
ку національної інноваційної системи, що включає ком-
панії, дослідницькі центри, університети, професійні
об'єднання та інші організації, які сприймають і адапту-
ють глобальне знання для місцевих потреб, а також
створюють нове знання і засновані на ньому нові тех-
нології. Рівень розвитку інформаційної та комунікацій-
ної інфраструктури, яка сприяє ефективному розпов-
сюдженню і переробці інформації висвітлює індекс
інформаційних і комунікаційних технологій.

Як свідчать дані таблиці 2, по індексу освіти (І=8,26)
Україна займає досить високе місце. У Швеції, яка зай-
няла у загальному рейтингу перше місце, індекс освіти
становить 8,92. У Данії (загальне третє місце) індекс
освіти — 8,63; у США при загальному 12-му місці —
індекс освіти 8,70. Таким чином, індекс освіти в Україні
знаходиться на рівні високорозвинених індустріальних
держав.

Однак на фоні високого індексу освіти Україна має
значно нижчий індекс знань (6,33) і ще нижчий індекс
економіки знань — 5,73. Це може означати, що просто
освіта без реального втілення в інноваційні процеси не
може реально впливати на розвиток економіки держа-
ви. Одна із причин такого стану полягає у відсутності
сприятливого інституціонального режиму економіки та
обмеженій інформаційній інфраструктурі, що здатна
пропагувати не тільки цінність знання, а й, що особливо
важливо, сфери їх практичного застосування. Таку за-
лежність яскраво підтверджує значення індексу інсти-
туціонального режиму економіки України, який у 2012
році становив всього 3,95. Цей індекс свідчить про умо-
ви, в яких розвиваються економіка і суспільство в ціло-
му, його економічна та правова середа, розвиток бізне-
су та приватної ініціативи, здатність суспільства та його
інститутів до ефективного використання існуючого і
створення нового знання.

У Швеції, яка зайняла у загальному рейтингу перше
місце, такий індекс становить 9,58. У Данії (загальне
третє місце) — 9,63; у США — 8,71.

Слід звернути увагу, що індекс інституціонального
режиму економіки України у 1995 році оцінювався на
рівні 3,05; у 2000 році — 3,08; у 2012 році — 3,95. Та-
ким чином, протягом всього періоду трансформації на-
ціональної економіки такий важливий чинник як інсти-
туціональне середовище для розбудови економіки
знань практично не сформований. Приміром, у Казах-
стані такий індекс за відповідні роки становив 1,95; 3,03;
3,96, у Грузії відповідно — 1,46; 3,10; 7,28.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК

У світі розвиток економіки знань є основою за-
безпечення високого, стійкого та якісного економіч-
ного зростання, а базовим елементом такої економі-
ки є наука й освіта. Але для того, щоб освіта могла

реально впливати на економіку, необхідно сформу-
вати сприятливе інституціональне середовище. Еко-
номіка знань створює базову основу для формуван-
ня постіндустріального суспільства. Проте на даний
час Україна серед інших країн по індексах знань, еко-
номіки знань, інновацій, інформаційної структури,
інституціонального режиму економіки, що має пряме
відношення до поступового формування постіндуст-
ріального суспільства, займає досить низькі місця, не-
адекватні рівню отримуваної освіти. Для кардиналь-
ної зміни ситуації необхідно на державному рівні роз-
робити заходи в частині активізації інноваційної діяль-
ності, розширити сферу та змістовне наповнення
інформаційної інфраструктури, а також створити умо-
ви для грунтовної зміни інституціонального режиму
економіки. Це особливо важливо, оскільки такий ре-
жим свідчить про умови, в яких розвиваються еконо-
міка і суспільство в цілому, його економічна та пра-
вова середа, розвиток бізнесу та приватної ініціати-
ви, здатність суспільства та його інститутів до ефек-
тивного використання існуючого і створення нового
знання.

Тому рівень освіти без створення сприятливого
інституціонального середовища для впровадження
отриманих знань у практичну діяльність та роботу про-
відних галузей, невзмозі самостійно визначати перспек-
тиви економіки знань та напрямів розбудови постіндус-
тріального суспільства.

Література:
1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество.

Опыт социального прогнозирования / Даниел Белл /
перевод с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. — М.:
AKADEMIA, 1999. — 956 с.

2. Гапоненко А.Л. Управление знаниями. Как пре-
вратить знания в капитал / А.Л. Гапоненко, Т.М. Орло-
ва. — М.: Эксмо, 2008. — 400 с.

3. Геєц В.М. Інноваційні перспективи України / В.М.
Геєц, В.П. Семиноженко. — Харків: Константа, 2006. —
272 с.

4. Детермінанти соціально-економічної нерівності в
сучасній Україні: монографія / [Балакірєва О.М., Голо-
венько В.А., Дмитрук Д.А. та ін.]; за ред. канд. соціол.
наук О.М. Балакірєвої; НАН України; Ін-т екон. та про-
гнозув. — К., 2011. — 592 с.

5. Згуровський М. Дослідницькі університети: шанс
для Європи / М. Згуровський // Дзеркало тижня. —
2006. — № 39 (618) (14 — 20 жовтня).

6. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриаль-
ное общество: природа, противоречия, перспективы:
учеб. пособие для студентов вузов. / Иноземцев В.Л.
— М.: Логос, 2000. — 304 с.

7. Теин Ли. Поиски направлений реформы и поли-
тики открытости. — М.: Из-во документации обществен-
ных наук, 2003. — Т. 2.

8. Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір
(колективна монографія) / За ред. Е.М. Лібанової. —
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН Ук-
раїни, 2008. — 316 с.

9. Макаров В.Л. Экономика знания: уроки для Рос-
сии / В.Л. Макаров // Вестник российской академии
наук. — Т. 73. — 2003. — № 5. — С. 450—462.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

139

10. Махлуп Ф. Производство и распространение
знаний в США / Ф. Махлуп; пер. с анг. И.И. Дюмумна и
др. / вступ. статья Г.В. Полуниной, ред. Е.И. Розенталь.
— М.: Прогресс, 1966. — 402 с.

11. Перший всеукраїнський перепис населення:
історичні, методологічні,  соціальні, економічні,
етнічні аспекти // Авт. кол. Власенко Н.С., Лібанова
Е.М., Осауленко О.Г. та ін.; Наук. ред.: акад. Кураса
І.Ф., акад. Пирожкова С.І.; Державний комітет стати-
стики України; Інститут демографії та соц. досліджень
НАН України. — К., ІВЦ Держкомстату України, 2004.
— 558 с.

12. Старовойт О.В. Економіка знань у стратегії інно-
ваційного розвитку освіти: автореф. дис. … канд. філос.
наук: спец 09.00.10 "Філософія освіти" / Старовойт
Олена Василівна — Київ, 2010. — 18 с.

13. Стратегічні виклики XXI століття суспільству та
економіці України: В 3 т. / Т. 1: Економіка знань — мо-
дернізаційний проект України / За ред. акад. НАН Ук-
раїни В.М. Гейця, акад. НАН України В.П. Семиножен-
ка, чл. -кор. НАН України Б.Є. Кваснюка. — К.: Фенікс,
2007. — 544 с.

14. Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер; [пер. с
англ. / науч. ред., авт. предисл. П.С. Гуревич]. — М.:
ООО "Фирма "Издательство АСТ", 1999. — 784 с.

15. Управление знаниями в корпорациях: Учебное
пособие / [Мильнер Б.З., Румянцева З.П., Смирнова
В.Т., Блинникова А.В.] / Под ред. Б.З.Мильнера. — М.:
Дело. — 2006. — 304 с.

16. Україна у вимірі економіки знань / За ред. акад.
НАН України В.М. Гейця. — К.: "Основа", 2006. — 592
с.

17. Федулова Л.І. Економіка знань: підруч. [для студ.
вищ. навч. закл.] / Любов Іванівна Федулова; НАН Ук-
раїни; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. — К., 2009.
— 600 с.

18. Формирование общества, основанного на зна-
ниях. Новые задачи высшей школы: Доклад Всемирно-
го банка / пер. с анг. — М.: Весь мир, 2003. — 232 с.

19. Экономика, основанная на знаниях: учебное
пособие / Под общ. ред. А.Л. Гапоненко. — М., 2006.
— 352 с.

20. Drucker P.F. Post-Capitalist Society. Harper
Business, New York, 1993. — P. 232.

21. Drucker Peter. The Age of Discontinuty: Guidelines
to Our Changing Society, — New York: Harper & Row. —
1969. — P. 394.

References:
1. Bell, D. (1999), Grjadushhee postindustrial'noe

obshhestvo. Opyt social'nogo prognozirovanija [Future
post-industrial society. Experience in social prediction],
AKADEMIA, Moscow, Russia.

2. Gaponenko, A.L. (2008), Upravlenie znanijami. Kak
prevratit' znanija v kapital [Management of knowledge.
How to turn knowledge into capital], Jeksmo, Moscow,
Russia.

3. Heiets, V.M. (2006), Innovatsijni perspektyvy
Ukrainy [Innovative perspectives of Ukraine], Konstanta,
Kharkiv, Ukraine.

4. Balakirieva, O.M. (2011), Determinanty sotsial'no-
ekonomichnoi nerivnosti v suchasnij Ukraini [Determinants

of social and economic inequality in modern Ukraine] NAN
Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

5. Zghurovs'kyj, M. (2006), "Research institutes: an
opportunity for Europe", Dzerkalo tyzhnia, vol. 39.

6. Inozemcev, V.L. (2000), Sovremennoe postin-
dustrial'noe obshhestvo: priroda, protivorechija,
perspektivy [Modern postindustrial society: nature,
contradictions, prospects], Logos, Moscow, Russia.

7. Li Tein. (2003), Poiski napravlenij reformy i politiki
otkrytosti [The search for areas of reform and openness
policy], Iz-vo dokumentacii obshhestvennyh nauk,
Moscow, Russia.

8. Libanova, E.M. (2008), Liuds'kyj rozvytok v Ukraini:
innovatsijnyj vymir [Human Development in Ukraine: an
innovative dimension], In-t demohrafii ta sotsial'nykh
doslidzhen' NAN Ukrainy, Кyiv, Ukraine.

9. Makarov, V.L. (2003), "Knowledge economy:
Lessons for Russia" Vestnik rossijskoj akademii nauk, vol.
5, pp. 450—462.

10. Mahlup, F. (1966), Proizvodstvo i rasprostranenie
znanij v SshA [Production and dissemination of knowledge
in the USA], Progress, Мoscow, Russia.

11. Vlasenko, N.S. Libanova, E.M. and Osaulenko O.H.
(2004), Pershyj vseukrains'kyj perepys naselennia:
istorychni, metodolohichni, sotsial'ni, ekonomichni,
etnichni aspekty [The first allukrainian population census:
historical, methodological, social, economic, ethnic
aspects], IVTs Derzhkomstatu Ukrainy, Кyiv, Ukraine.

12. Starovojt, O.V. (2010), "Knowledge economy in
the strategy of innovative development of education",
Doctor of Philosophy Thesis, Kyiv, Ukraine.

13. Hejts', V.M. Semynozhenko, V.P. and Kvasniuk,
B.Ye. (2007), Stratehichni vyklyky XXI stolittia suspil'stvu
ta ekonomitsi Ukrainy [Strategic Challenges of the XXI
century society and economy in Ukraine], Feniks, Kyiv,
Ukraine.

14. Toffler, Je. (1999), Tret'ja volna [The third wave],
OOO "Firma "Izdatel'stvo AST", Мoscow, Russia.

15. Mil'ner, B.Z. Rumjanceva, Z.P. Smirnova, V.T. and
Blinnikova, A.V. (2006), Upravlenie znanijami v
korporacijah [Knowledge management in corporations],
Delo, Мoscow, Russia.

16. Hejts', V.M. (2006), Ukraina u vymiri ekonomiky
znan' [Ukraine in the measurement of of the knowledge
economy], "Osnova", Кyiv, Ukraine.

17. Fedulova, L.I. (2009), Ekonomika znan' [Knowledge
economy], In-t ekon. ta prohnozuv, NAN Ukrainy, Кyiv,
Ukraine.

18.World Bank (2003), Formirovanie obshhestva,
osnovannogo na znanijah. Novye zadachi vysshej shkoly:
Doklad Vsemirnogo banka [Formation of a society based
on knowledge. New challenges Graduate School: The World
Bank report], Ves' mir, Мoscow, Russia.

19. Gaponenko, A.L. (2006), Jekonomika, osnovannaja
na znanijah [Economy based on knowledge], Мoscow,
Russia.

20. Drucker, P.F. (1993), Post-Capitalist Society.
Harper Business, New York.

21. Drucker, Peter (1969), The Age of Discontinuty:
Guidelines to Our Changing Society, - New York : Harper
& Row.
Стаття надійшла до редакції 20.05.2014 р.



Інвестиції: практика та досвід № 12/2014140

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

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

Вплив релігійного фактора на євроінтеграційні про-
цеси в Україні відбувається як в політичній, так і в еко-
номічній сферах. В даній статті основну увагу зосеред-
жено саме на економічній сфері. Релігія безумовно
впливає на економіку України через суспільну свідомість
економічних суб'єктів. На даний час вплив релігії на еко-
номіку не є досить значним, проте такий вплив існує та
поступово посилюється. Отже, дослідження впливу ре-
лігійного чинника на процеси, що відбуваються в еко-
номіці України стосовно євроінтеграції, стає відкритим,
полемічним і конче актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕВИРІШЕНИХ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Вплив релігії на політичні інтеграційні процеси в Україні
досліджували С. Здіорук [4], А. Киридон [6], Ж. Писа-
ренко [12], Д. Посредніков [13], М. Степаненко [14],
В. Токман [15], І. Цимбал [16], Л. Чупрій [17], М. Шульга
[18] та ін. Конфесійне розмаїття в сучасній Україні та
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RELIGIOUS FACTOR AND ITS INFLUENCE ON EUROPEAN INTEGRATION PROCESS
IN UKRAINE

У статті розглянуто та проаналізовано шляхи й механізми можливого впливу релігійного фак-
тору на процеси європейської інтеграції, що відбуваються в економіці України. Особливу увагу
приділено аналізу конфесійного плюралізму в сучасній Україні, регіональних конфесійних пе-
реваг населення, ставлення основних конфесій до задекларованого прагнення України до інтег-
рації в Європейський Союз. Проаналізовано основні напрями впливу релігійного фактору на
економічні процеси європейської інтеграції України в регіональному розрізі й у цілому по країні.
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його основні характеристики досліджували К. Домб-
ровський [3], І. Мигович [8], П. Мінка [9], М. Паращевін
[11] та ін. Політику ЄС щодо релігійної сфери досліджу-
вали С. Здіорук [4], М. Карасинська [5], Н. Медведчук
[7] та ін.

Праці зазначених авторів досить повно окреслюють
три основні питання:

1. Особливості політики Європейського Союзу в
сфері державно-церковних відносин, актуальні пробле-
ми розвитку екуменічного руху у Європі.

2. Зв'язок євроінтеграційного курсу України та сус-
пільно-релігійних відносини з політикою Європейсько-
го Союзу, релігійний чинник у контексті європейського
поступу України, релігійна самоідентифікація населен-
ня України.

3. Релігійність в Україні та напрями удосконалення
адміністративно-правового регулювання свободи вірос-
повідання України.

Проте саме вплив релігійного чинника на економічні
інтеграційні процеси в Україні дотепер залишається не-
достатньо дослідженим.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою даної статті є дослідження впливу, що справ-
ляє релігійний фактор на євроінтеграційні процеси в еко-
номіці України.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Сучасні дослідники, ідучи за М. Вебером, визнача-
ють такі напрями впливу релігії на економіку країни:

1. Релігія формує й прищеплює моральні цінності
особистості.Такими цінностями як честь, гідність, пова-
га до праці й обов'язків, релігійний підприємець керуєть-
ся у своєму бізнесі. Наслідком є зниження конфліктності
на підприємстві, низький коефіцієнт плинності кадрів,
зниження рівня безробіття, стабільна сплата податків
тощо.

2. Релігія (особливо протестантизм) проголосила
будь-яку працю покликанням людини, що спричинило
відчутне зростання продуктивності праці й відповідно
доходів населення протестантських країн.

3. Релігія суттєво впливає на попит на певні групи
товарів.

4. Релігія здатна затвердити й схвалити або, навпа-
ки, засудити, окремі цілі та види діяльності економіч-
них систем [10, с. 265].

Отже, переважна більшість економістів визнають
наявність кореляційної залежності між релігійною сфе-
рою та економікою. Результати досліджень цієї залеж-
ності можна представити у вигляді таблиці 1.

В ЄС внесок релігійних конфесій у посилення інтегра-
ційних процесів є дуже суттєвий. Слід відзначити значні
зусилля Ватикану та особисто Папи Івана Павла ІІ у справу
об'єднання Європи. Багато зробила християнська церква
задля примирення Франції та Німеччини, Німеччини та
Польщі. Отже, можна цілком впевнено стверджувати, що
політика ЄС у сфері відносин церкви, держави та суспіль-
ства є досить ефективною, проте неоднозначною. Новим
членам ЄС потрібно буде пристосовуватися до встановле-
них загальноєвропейських принципів упорядкування кон-
фесійного простору [5, с. 859—860]. Отже, Україні слід
вже зараз створювати відповідні умови у релігійній сфері
для того, щоб відповідати вимогам ЄС.

Сьогодні Україна є багато конфесійною країною,
що стало результатом динамічного відродження реліг-
ійно-церковного життя за роки незалежності. Традиц-
ійно найвпливовішою конфесією в Україні є християн-
ство, зокрема — православ'я. Сьогодні його репрезен-
тують Українська православна церква Київського патр-
іархату (УПЦ КП), Українська автокефальна православ-

на церква (УАПЦ) та Украї-
нська православна церква
Московського патріархату
(УПЦ МП). Також христи-
янськими, проте, не право-
славними, є Українська
греко-католицька церква
(УГКЦ) та Римо-католиць-
ка церква (РКЦ).

Нині в українському
суспільстві утверджується
конфесійний плюралізм:
християни й представники
іудаїзму, ісламу, етно- та
неорелігій прагнуть буду-
вати свої відносини на

принципах релігійної толерантності. Водночас, як виз-
начає К. Домбровський, з розпадом СРСР в незалежній
Україні почалося виникнення й становлення нових рел-
ігійних рухів. Цьому сприяла складна ситуація на почат-
ку розбудови нової держави й напруга усередині УПЦ.
Як наслідок, сформована суспільна думка стосовно
нових релігійних рухів є цілком негативною, що не
сприяє становленню релігійної толерантності [3, с. 111].
Л. Чупрій та К. Настояща попереджають про реальні
загрози національній безпеці України з боку таких нео-
культових релігійних об'єднань, представники яких у
будь-який момент можуть вчинити особливо небезпечні
антисоціальні дії, терористичні акти, спровокувати ма-
сові безпорядки та загибель людей [17, с. 107—108].

За даними Державного департаменту у справах на-
ціональностей та релігій [1] нині найбільш впливовими в
Україні є 5 конфесій (табл. 2). З них за всіма показника-
ми переважає УПЦ МП. Взагалі в Україні діє 55 віроспо-
відних напрямів, в межах яких діє 36995 релігійних орган-
ізацій. Зареєстровано 87 центрів релігійних об'єднань та
295 управлінь. Діє 35460 релігійних громад, з яких 1879
функціонують без реєстрації. Кількість релігійних орган-
ізацій в Західному регіоні становить 14584 (37 %), в
Південно-Центральному — 13838 (36 %), в Південно-
східному — 10585 (27 %). Протягом 2012 р. мережа ре-
лігійних організацій зросла в усіх областях України.

Найбільший приріст релігійних організацій спосте-
рігається у Донецькій (38) та Дніпропетровській, Жито-
мирській, Хмельницькій областях (по 34), а також у
Вінницькій та Кіровоградській (по 31). Найменша дина-
міка розширення релігійної мережі наявна у Хер-
сонській області (1), Миколаївській і м. Севастополі (по
4), а також на Рівненщині (6) та у Криму (8). Щороку
спостерігається усталене зростання кількості церковно-
релігійних інституцій приблизно на 2 %.

За пострадянський період чисельність релігійних
громад в Україні зросла з 12,5 до 33 тисяч. Це є свідчен-
ням поширення віри в Бога, відродження церковних тра-
дицій. Реальну кількість віруючих українців визначати
складніше. За результатами соціологічних досліджень
до них відносять близько 75% дорослого населення.
Понад 70% з них вважають себе християнами (йдеться
принаймні про десятки мільйонів осіб). Опитування
служби Геллапа в 143 країнах показало, що українці є
одними з найменш віруючих у світі. Європейське со-
ціальне дослідження показує, що 74,7% українців вва-

Таблиця 1. Відношення рівня доходів країни з даною релігією до рівня
доходів інших країн

Джерело: [10, с. 266].

Релігія Показник Примітка 
Християнство в 

цілому  

5,1  Дана релігія справляє найбільш сприятливу дію на економіку країни. 

Країни з домінуванням християнства більш ніж в п'ять разів багатше за 
інші країни 

Протестантизм  7,95  Країни з домінуванням протестантизму багатше інших майже у вісім 

разів  

Католицизм  1,49  Католицькі країни багатше інших у півтора рази  

Православ'я  0,81  Країни з перевагою православ'я бідніше інших в 1,24 рази  

Мусульманство  0,23  Мусульманські країни бідніше інших в 4,4 рази  

Буддизм  0,15  Буддистські країни бідніше інших в 6,7 рази  

Індуїзм  0,086  Індуїзм справляє найбільш негативний вплив  
на економіку країни з усіх релігій  

Атеїзм  0,084  Чим більше в країні атеїстів, тем менше темпи зростання економіки. 
Ідеологія атеїзму справляє найбільш несприятливу дію на економіку 

країни  
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жають себе такими, що належать до певної релігії. За
цим показником наша країна входить до сімки з 23
досліджуваних країн [11, с. 13].

Релігія зберігає вплив переважно в Західному ре-
гіоні України, на який припадає 37 % релігійної мережі
країни (частка населення — 23,2%). Менше релігійних
організацій у Південно-центральному та Південно-
східному регіонах (36 і 27 %), на сході країни їх лише
9%. Кількість громад на 100 тис. жителів становить 127
— у західних, 75 — у центральних, 57 — у південних і
32 — у східних областях. Жінки є релігійнішими за чо-
ловіків (81% за 66%). Розрив між селянами та мешкан-
цями міст становить 16%. Практично однакова частка
релігійних в основних вікових категоріях [8, c. 28—30].

Як цілком правильно констатує І. Цимбал, жодна з ук-
раїнських конфесій не має переваги в жодному з регіонів
України. Лише відносну більшість мають УГКЦ на Заході
та УПЦ МП на Сході та Півдні. Така конфесійна роз'єд-
наність значно перешкоджає консолідації суспільства,
провокує міжконфесійні конфлікти [16, с. 150]. Хоча дов-
іра до церкви взагалі в Україні зростає, парафіяни пере-
важно не підтримують політиків, що позиціонують себе як
істинно православні. Про це засвідчили результати парла-
ментських виборів в Україні 2012 р. [13, с. 810—811].

Цілком можна погодитися з В. Токманом у тому, що
для більш успішного просування до Європи Україна кон-
че потребує створення Помісної Православної Церкви,
щомає стати могутньою опорою народу у справі розбу-
дови громадянського суспільства та зміцнення автори-
тету держави на міжнародній арені. Проте різні політичні
переконання перешкоджають сучасній національній еліті
розглядати питання утвердження Помісної Православної
Церкви в Україні як спільну справу. Відтак виконувати
роль духовного фундаменту українського народу повно-
юмірою нині не спроможна жодна з діючих релігійних
інституцій. УПЦ КП й УАПЦ не визнані Повнотою світо-
вого Православ'я. УГКЦ, хоча й перетворилася на тради-

ційну церкву для значної частини українців, але основна
маса її вірних мешкає в західних областях України. УПЦ
МП організаційно та ідеологічно підпорядкована Мос-
ковській патріархії, а тому захищає передусім національні
інтереси Росії. Протестантські об'єднання в Україні да-
леко не всі прагнуть впроваджувати в богослужбову прак-
тику українську мову, а, отже, українська духовна куль-
тура для них чужа. Конфесії національних меншин опіку-
ються першочергово власними інтересами. Взагалі духов-
но-релігійна практика в Україні дуже далека відкращих
національних зразків Європи [15, с. 150—151].

Зовсім іншою є релігійна ситуація в Європі. Як ре-
зонно вважає С. Здіорук, нині релігійна сфера залишаєть-
ся, мабуть, чи не єдиною нішею об'єднаного європейсь-
кого суспільства, яку обійшли поки що виражені цент-
робіжні тенденції. ЄС, керуючись принципом автономії
політики і релігії, уникає безпосереднього втручання в
діяльність чисельних конфесій і ту систему відносин, що
історично склалася між останніми та державами-члена-
ми ЄС. Віддаючи належне самобутності взаємин між по-
літикою і релігією, ЄС прагне поступово привести цю са-
мобутність у відповідність з власними ідеологічними за-
садами. Загалом політика ЄС стосовно суспільно-релі-
гійних та державно-церковних відносин здійснюється у
двох ключових і взаємопов'язаних напрямках: обстою-
вання свободи совісті та діяльності релігійних органі-
зацій; налагодження співпраці з релігійними організаці-
ями та сприяння розвиткові міжконфесійного діалогу [4,
с. 22—23]. Україні при входженні до об'єднаної Європи,
скоріше за все, доведеться дещо поступитися власними
поглядами щодо упорядкування релігійного простору на
користь загальноєвропейським принципам і нормам.

Наразі у ЄС чітко простежується тенденція до поси-
лення співпраці усіх християнських конфесій у справі
розбудови об'єднаної Європи. Із 1960-х років католиць-
ка церква активно впроваджує власну концепцію об'єд-
нання християн усього світу, доказуючи необхідність

Інституції 
  
  

 

Конфесії 

Релігійні громади, 

центри, 
управління 

Монастирі, 
місії,  

братства, ченці і  
черниці 

Священнослуж
ителі, у т.ч.  
іноземці 

Навчальні  
заклади,  
в них  

слухачів  

(денна/ заочна) 

Недільні 
школи 

Періодичні 
видання 

УПЦ МП 12485/89 

1 

48 

203  

15 

34 

4873 

10068/17 20 

1798/2929 

4288 108 

УПЦ КП 4536/27 

1 

34 

59  

27 

12 

181 

3141 

— 

16 

556/517 

1324 36 

УАПЦ 1205/- 

1 

15 

11 

7 

1 

10 

731 

— 

7 

87/42 

307 6 

УГКЦ 3734/2 

1  

22 

117 

25 

2 
1093 

2594 

34 

16 

1130/185 

1276 27 

РКЦ 919/5 

1 

25 

105 

41 

4 

648 

608 

272 

9 

307/307 

521 13 

 

Таблиця 2. Найвпливовіші релігійні організації в Україні станом на 1 січня 2013 р.

Джерело: http://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr2013/51768/
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екуменізму та намагаючись очолити його. Наприкінці
1960-х рр. усі християнські конфесії Європи стали ак-
тивними учасниками екуменічного руху. Нині існує де-
в'ять основних екуменічних моделей, спрямованих на
досягнення повної або часткової єдності християн. Кож-
на з них має опонентів і симпатиків. Православні церк-
ви беруть активну участь у співпраці з європейськими
інститутами,незважаючи на низьку питому вагу право-
славних серед віруючих ЄС. Зокрема, Константино-
польський патріархат та РПЦ відкрили офіційні пред-
ставництва у структурах ЄС.

Сучасний екуменізм пов'язаний і з стратегією като-
лицької церкви просування на Схід, і з політикою збе-
реження в ЄС християнської домінанти. Водночас по-
зиція католицької церкви, що зберігає відчутний вплив
на європейський політикум, може розглядатися і як ва-
гомий ресурс підтримки євроінтеграційним прагненням
України.

Проте в Україні лише УГКЦ долучилася наразі до
загальноєвропейського дискурсу щодо духовних основ
європейської інтеграції. Участь православних церков
України в обговоренні євроінтеграційних проблем
скромніша. Загалом процес європейської інтеграції не
є предметом осмислення в православних богословсь-
ких колах України. Участь УПЦ КП та УАПЦ у міжхрис-
тиянських дискусіях неможлива ще й у зв'язку з їх не-
визнанням не лише помісними православними церква-
ми, а й римсько-католицькою церквою, а також найвп-
ливовішими екуменічними організаціями [7, с. 306—
309].

Не варто всю відповідальність за неспроможність
релігійного чинника стати справжнім "духовним локо-
мотивом" українського просування до Європи поклада-
ти на органи державної влади, політиків та підприємців.
Релігійні інституції самі значною мірою сформували таку
ситуацію. Більшість конфесій України не піднялися до
рівня екуменічного спілкування, притаманного Європі.
Вони практичноне переймаються питаннями євроінтег-
рації. Здебільшого вони зайняті боротьбою за майно,
суперництвом за віруючих, завоюванням довіри чи при-
хильності місцевої влади, ангажуванням політикою
тощо. У результаті не зменшується напруженість між-
православних колізій, суперечок у греко-римсько-пра-
вославному спілкуванні, конфліктів у православно-му-
сульманських взаєминах, що аж ніяк не сприяє форму-
ванню усталених релігійних зв'язків між громадянами
України та ЄС [15, с. 151—152].

Незважаючи на це, процес зростання впливу релі-
гійних конфесій на українське суспільство поступово
посилюється і є незворотнім. І. Мигович цілком слушно
вважає, що "розвинена релігійна мережа сприяє більшій
долученості населення до діяльності громад, їхній кон-
фесійній активності, істотно впливає на політичні орієн-
тації, громадянську активність віруючих. Це не останній
чинник поширення впливу в західних областях націона-
лістичних партій, західноєвропейських орієнтацій, ру-
софобії, у східних — ліберальних поглядів, колективі-
стських традицій, інтернаціоналізму" [8, c. 29]. Релігій-
на мораль, яка базується на загальнолюдських ціннос-
тях, стає основою української суспільної моралі, відпо-
відних суспільних цінностей, які, у свою чергу, відбива-
ються в етичних нормах поведінки громадян, зокрема й

державних службовців, політиків, громадських діячів та
підприємців [12].

Сучасне конфесійне розмаїття в значній мірі є на-
слідком приналежності територій сучасної України в
різні історичні періоди до складу різних держав. Відтак
роль духовного фундаменту українського народу наразі
повною мірою не здатна виконати жодна з наявних ре-
лігійних структур: УПЦ МП переважає на сході й півдні
України, парафіяни УПЦ КП, УАПЦ і УГКЦ здебільшого
проживають у західних і центральних областях. Керів-
ництво УПЦ МП організаційно й ідеологічно перебува-
ючи прямій залежності від РПЦ, підтримує ідею єдності
"братніх народів" України й Росії, а духівництво УПЦ
КП, УАПЦ і УГКЦ виступає за зближення з Європою,
намагаючись відгородити себе від тиску з боку російсь-
кого православ'я в особі УПЦ МП. Присутність значної
католицької громади в західних областях України та-
кож сприяє посиленню "проєвропейських" настроїв у
регіоні. Таким чином, глибока заполітизованість духов-
ної еліти, постійне протистояння керівництва церковних
організацій спричинює ситуацію, коли конфесіональний
фактор в Україні виконує значною мірою дезінтегра
ційну функцію й стоїть на шляху консолідації суспіль-
ства [14, с. 84]. Водночас, існуючі світоглядні відмінності
між українцями в різних регіонах, зокрема й конфесійні
уподобання, не можна вважатипевним санітарним ба-
р'єром, адже історично кордони не лише роз'єднували,
але й об'єднували народи, виконуючи функцію етно-
культурного обміну, що цілком слушно зазначила
М. Шульга [18, c. 141].

Можна погодитися з П. Мінкою в тому, що релігій-
ний фактор є важливим чинником, що може суттєво
вплинути на терміни євроінтеграції України. Найбільший
вплив релігії відчувається при обговоренні питань євроі-
нтеграції і розширення ЄС, а також формування загаль-
ноєвропейських інститутів. При цьому релігійна спадщи-
на нерідко стає фактором, що або сприяє, або стає на
заваді інтеграції України у загальноєвропейські струк-
тури [9, с. 137].

За даними Інституту соціології НАН України, до всту-
пу в Євросоюз позитивно ставляться 43,1% респон-
дентів, зокрема 42,1% православних і 75,4% греко-ка-
толиків. Серед перших цей показник вищий у прихиль-
ників УПЦ КП (59,7%) і найнижчий — серед православ-
них старообрядців (10% ). Корелює з конфесійністю й
ставлення до євроатлантичної інтеграції та можливого
приєднання нашої країни до союзу Росії і Білорусі [2, с.
41—58].

Критерії членства України в ЄС визначив Копенга-
генський саміт 1993 р., згідно з яким від кандидата ви-
магається стабільність інститутів демократії, верховен-
ство закону, повага до правлюдини і захист прав мен-
шин (політичний критерій); функціонуюча ринкова еко-
номіка, здатність впоратись із тиском конкуренції та
ринкових сил (економічний критерій); прийняття обо-
в'язків членства, включаючи прихильність цілям політич-
ного, економічного і монетарного союзів. Головним
чинником є відповідність політичному критерію. Еконо-
мічне зростання вкраїні, що інтегрується, не має впливу
на жодному з етапів. Не впливає і фактор релігійної іден-
тичності. Світова політична думка досі не виробила кон-
цептуально завершеного підходу до європейської
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ідентичності, особливо щодо "спільної самосвідомості"
громадян континенту. Проте декларований курс на
євроінтеграцію вимагає від України формування євро-
пейських стандартів як в політиці, так і в економіці, роз-
ширення політичних, економічних і культурних відносин
з ЄС. У перспективі результатом таких відносин має ста-
ти набуття Україною повноправного членства в ЄС [6,
с. 270].

Вплив релігійного чинника на економіку України
відбувається як на макроекономічному, так і на мікро-
економічному рівні. На макроекономічному рівні при-
належність до певної конфесії та ступінь релігійності
впливають на урядовців, народних депутатів, політиків
та крупних підприємців (що їх прийнято нині називати
олігархами) при прийнятті рішень стосовно податкової,
регулятивної, митної, промислової, аграрної, зовнішнь-
оекономічної, екологічної політики України на рівні
Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Президента Ук-
раїни. Оскільки сьогодні у центральних органах держав-
ної влади переважають люди, що їх можна віднести до
парафіян УПЦ МП, вони прагнуть приймати рішення,
скоріше не на користь європейської інтеграції. Це
підтверджується тим, що закони, необхідні для підпи-
сання угоди про асоціацію з ЄС у листопаді 2013 р., досі
не прийнято. Водночас в західних областях, де вплив
релігійного чинника є на користь євроінтеграції, місцеві
органи влади приймають відповідні рішення на рівні
своєї компетенції, що сприяє посиленню транскордон-
ної співпраці з ЄС. Отже, на макроекономічному рівні
вплив релігійного чинника на євроінтеграційні еко-
номічні процеси в Україні є переважно негативний,
оскільки цей вплив направляється переважно УПЦ МП,
що практично підпорядкована Москві.

На мікроекономічному рівнівлив релігійного чин-
ника відбувається через свідомість підприємців та най-
маних працівників конкретних господарчих суб'єктів.
Цей вплив повністю залежить від регіонального роз-
поділу конфесійного релігійного впливу, який було
розглянуто вище. Оскільки на даний час більш еконо-
мічно розвиненими є Схід та Південь, релігійний чин-
ник в цих регіонах, направлений не на користь євроін-
теграції, буде давати більший економічний ефект, ніж
релігійний чинник на Заході та в Центрі, направлений
на користь євроінтеграції. Проте не варто абсолюти-
зувати цей вплив, оскільки рівень релігійності населен-
ня більший на Заході та в Центрі, ніж на Сході та Півдні.
Відповідно, підприємці економічно розвинених півден-
но-східних областей є менш схильними дотримувати-
ся закликів УПЦ МП до інтеграції в межах СНД, а
підприємці західних та центральних областей більш
схильні підтримувати заклики УПЦ КП, УГКЦ та РКЦ
до євроінтеграції.

Виявити певні кількісні оцінки загального впливу
релігійного чинника по всій Україні дуже складно. Про-
те реальний напрям розвитку національної економіки
все більше схиляється убік Європи, хоча в експорті та
імпорті України дотепер переважає Росія. Але бізнесу
завжди найбільш притаманний прагматичний підхід,
який схиляє до висновку, що для успішного бізнесу
немає альтернативи європейській інтеграції. Про це
свідчить просте порівняння стану бізнесу та рівня жит-
тя населення в ЄС та Росії.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

З проведеного дослідження можна зробити висно-
вок, що найбільш релігійним є населення Західного та
Центрального регіонів України, що тяжіє до УПЦ КП,
УГКЦ, УАПЦ, УРКЦ. Значно менш релігійним є населен-
ня Південного та Східного регіонів, що тяжіють пере-
важно до УПЦ МП. Відтак, парафіяни Західного та Цен-
трального регіонів є більш схильними до європейської
інтеграції, а парафіяни Центрального та Східного ре-
гіонів — до євразійської інтеграції на чолі з Росією.

Своє ставлення до євроінтеграції України віруючі
парафіяни утілюють у практику через свою діяльність у
реальній економіці. Причому, безумовно, більш впли-
вовими та результативними є діяльність політиків,
підприємців, особливо великих, громадських діячів,
працівників медіа. Але й рядові громадяни, працюючи
за наймом на підприємствах, в організаціях та устано-
вах, також в більшому чи меншому ступеню роблять свій
внесок у прискорення чи, навпаки, гальмування, євро-
інтеграційних процесів в економіці. Чим більш релігій-
ними є ці особи, чим більш вони є прихильними до пев-
ної конфесії, тим активніше вони намагаються діяти в
напрямку, що встановлений їх конфесіями.

Отже, більш релігійними є українці на Заході та в
Центрі, де релігійний чинник спрямований на підтримку
євроінтеграції, проте, на Сході та Півдні економіка більш
розвинена та потужна, але вплив релігійного чинника,
що спрямований проти євроінтеграції, тут значно слаб-
ший. Відтак результативний вектор впливу релігійного
чинника на економіку України, можна вважати на ко-
ристь євроінтеграції, що й підтверджується проголошен-
ням євроінтеграції незмінною метою України практич-
но усіма головними політичними партіями.

Подальші дослідження доцільно присвятити механі-
змам впливу релігійного чинника на економіку України.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання державного регулювання досліджуються в
роботах як зарубіжних, так і вітчизняних учених. Серед
них роботи таких учених, як Круглов М.Г., Волдай-
цев С.В., Парахіна С.В., Макаренко М.В., Ейтутіс Г.Д.,
Лозова Т.І. та інші. Але проблеми регулювання галуззю
залізничного транспорту в комплексі інституціональних
змін її в процесі реструктуризації не досліджувались.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стратегія державної політики щодо регулювання

та підтримки залізничної галузі має бути відкритою та
науково обгрунтованою, а головне — враховувати еко-
номічну ситуацію, що склалась у країні. У 2013 р., вдру-
ге після кризи 2008—2009 рр., відбулися падіння про-
мислового виробництва, стагнація експорту, розбалан-
сування внутрішнього ринку і зростання імпортної за-
лежності економіки, наслідком чого стало від'ємне саль-
до зовнішньої торгівлі товарами промислової групи.

УДК 338.28:338.47

Г. Ю. Олійник,
к. е. н., докторант, Класичний приватний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИМИ ЗМІНАМИ
ГАЛУЗІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЯК
СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
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GOVERNMENT CONTROL BY INSTITUTIONAL CHANGES OF INDUSTRY OF RAILWAY
TRANSPORT, AS COMPONENT NATIONAL ECONOMY

У статті розглядається важливе питання комплексної підготовки до державного регулюван-
ня залізничної галузі в процесі реструктуризації.

Визначені основні етапи утворення системи управління акціонерною компанією залізничної
галузі, наведено регулюючі сегменти діяльності. Доведено необхідність проведення регулю-
вання підготовкою галузі до реструктуризації, визначено її методику та основні елементи дер-
жавного регулювання інституціональними змінами галузі.

In the article the important question of complex preparation is examined to government control of
railway industry in the process of restructuring.

Certain basic stages of formation of control system by the stock association of railway industry,
regulative segments over of activity are brought. Well-proven necessity of realization of adjusting
preparation of industry to restructuring, her methodology and basic elements of government control
are certain by the institutional changes of industry.

Ключові слова: підготовка, державне регулювання, реструктуризація, галузь.
Keywords: preparation, government control, restructuring, industry.

Досі в Україні зберігається технологічна відсталість [2,
с. 28]. У цих умовах ідеологія регулювання та підтрим-
ки галузі залізничного транспорту передбачає, що про-
тягом 2—3 років вона зможе виправити загальноеко-
номічну ситуацію в країні, вийшовши на докризовий
рівень розвитку та ефективності. Для цього необхідне
удосконалення державного регулювання інституціо-
нальними змінами галузі як складової національної еко-
номіки.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз законодавчої бази і розробка

пропозицій щодо внесення змін до нормативно-право-
вих актів, які регламентують та регулюють роботу га-
лузі в процесі підготовки до реструктуризації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Підприємства залізничного транспорту загального

користування це залізниці та державні підприємства,
заклади охорони здоров'я, навчальні заклади, що на-
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лежать до сфери управління центрального органу ви-
конавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері транспорту підлягають ре-
структуризації. На їх основі утворюється публічне акці-
онерне товариство, сто відсотків акцій якого закріп-
ляється власності [1, 2, 3].

В рамках прийнятої стратегії реструктуризації залі-
зничної галузі необхідно розробити нову нормативну
базу. Актуальність змін законодавчої бази викликана
тим, що в даний час законодавчі обмеження приводять
до ускладнення ефективної роботи, а також неврегуль-
ованості взаємовідносин учасників ринку, неефектив-

Рис. 1. Актуальність зміни законодавчої бази

Джерело: УЗ, Державна програма реформування залізничного транспорту, Закон "Про природні монополії", Закон "Про
здійснення державних закупівель", аналіз автора.

• Укрзалізниця поєднує в собі функції державного 

регулювання та господарського управління, що 
суперечить Конституції України 

• Згідно із Законом «Про природні монополії» 

регулювання залізничного транспорту має 
здійснюватися компетентним державним органом - 

Національною комісією регулювання транспорту, 
проте така комісія не утворена 
• Ускладнення рівноправного доступа гравців 

ринку до інфраструктури природної монополії, 
потенційний конфлікт інтересів при здійсненні 
вантажних перевезень 
• Застосовується монополістичний принцип 

регулювання потенційно-конкурентних ринків 

 

 

 

• При відсутності можливості впливу на рівень 

тарифів УЗ несе відповідальність за фінансовий 

результат.  
• Відсутній узгоджений механізм індексації 
тарифів, у результаті чого:  

• рівень тарифів нижче економічно 
обґрунтованого рівня 
• відсутня можливість точного прогнозування 

динаміки тарифів учасниками ринку. 

• Низька інвестиційна привабливість вантажних 

перевезень через низького рівня формуються 

тарифів. 

• Регіональна фрагментація тарифного 

регулювання пасажирських перевезень. 

 

 

 

• Відсутність роздільної системи фінансового 

обліку за напрямами ведення діяльності не 

дозволяє провести об'єктивне розподіл загра! і 
оцінити фактичну ефективність напрямів 

 

Неврегульованість 

взаємовідносин 

учасників ринку 

Неефективна модель 

тарифного 

регулювання 

Ведення єдиного обліку 

в рамках організації 

Задача Повинен виконати Виконує 
Державне регулювання Національна комісія регулювання 

транспорту 

Укрзалізниця 

Господарське управління Укрзалізниця Укрзалізниця 

Інвестиції в парк рухомого складу ПС і 
локомотивів 

Держава, Укрзалізниця Укрзалізниця, держава (в дуже обмеженому обсязі) 

Інвестиції в інфраструктуру Держава, Укрзалізниця Укрзалізниця, держава (в дуже обмеженому обсязі) 
Субсидування пасажирських перевезень Держава Укрзалізниця, держава (в дуже обмеженому обсязі) 

 

Рис. 2. Неврегульованість взаємовідношень учасників ринку

Джерело: Державна програма реформування залізничного транспорту, УЗ.

 

 
Необхідні рішення Рішення, що відповідають моделі ринку 

• Створення окремого регулюючого 

органу в рамках Міністерства транспорту і 
зв'язку.  

• Виділення УЗ в Державну акціонерну 

компанію.  

• Створення прозорих механізмів 

фінансування оновлення парку ПС і 
інфраструктури 

• Міра допуску приватного капіталу у 

вантажні і пасажирські перевезення, 

інфраструктуру.  

• Статус УЗ як публічного перевізника і 
його взаємодію з приватними 

перевізниками і операторами 
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ної моделі тарифного регулювання та системи ведення
єдиного обліку в рамках організації. Актуальність зміни
законодавчої бази наведена на рисунку 1.

Крім того Укрзалізниця виконує ряд функцій, які
повинні виконувати інші організації. Неврегульованість
взаємовідношень учасників ринку показана на рисунку
2.

Через існуючу неефективну модель тарифного ре-
гулювання середня доходна ставка в галузі залізнично-
го транспорту України значно нижче, ніж в інших дер-
жавах і наведена на рисунку 3.

Для ефективного регулювання стратегія реструкту-
ризації галузі передбачає створення Публічної ак-
ціонерної компанії.

Для цього вважаємо, що доцільно розподілити обо-
в'язки між основними регуляторами ринку:

Кабінет Міністрів України забезпечує виконання за-
конодавчої бази в сфері залізничного транспорту.

Міністерство Інфраструктури, а саме: департамент
залізничного транспорту:

— проводить державну політику в області залізнич-
ного транспорту;

Рис. 3. Неефективна модель тарифного регулювання

Рис. 4. Регулюючі сегменти діяльності



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

149

— державне регулювання і контроль за забезпечен-
ням безпеки руху і експлуатації залізничного транспор-
ту;

— розробку, затвердження і нагляд за виконанням
нормативних документів в області: безпеки руху і експ-
луатації залізничного транспорту; технічної експлуатації
залізниць; безпеки перевезення і екології; забезпечен-
ня охорони об'єктів; збереження вантажу і майна; охо-
рона праці;

— установку технічних регламентів і стандартів;
— ліцензування, сертифікація і стандартизація на

залізничному транспорті;
— нагляд за додержанням метрологічних правил і

норм.
Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" зай-

мається тільки профільною діяльністю: вантажопереве-
зення; пасажирські перевезення; підтримка і розвиток
залізничної інфраструктури з виділенням окремих видів
діяльності і функціональні підрозділи.

Крім прийнятого Закону "Про особливості утворен-
ня публічного акціонерного товариства залізничного
транспорту загального користування" (далі Закон про
акціонування) [2, 3] необхідно також прийняти ряд за-
ходів з нормативної оптимізації функціональних на-
прямів діяльності.

Основною метою утворення публічного акціонерно-
го товариства загального користування як національно-
го перевізника вантажів та пасажирів на ринку транс-
портних послуг (далі — Товариство), у володінні якого
перебувають об'єкти інфраструктури залізничного
транспорту загального користування є:

— підвищення ефективності діяльності підприє-
мства, установ і організацій залізничного транспор-
ту;

— задоволення потреб у перевезенні;
— розвиток конкурентного середовища на ринку

залізничних перевезень;
— удосконалення системи управління залізничним

транспортом шляхом розмежування господарських
функцій і функцій державного управління;

— здійснення ефективного державного регулюван-
ня суб'єктів природних монополій.

Серед спеціалістів, які вивчають сучасну корпора-
цію, завжди були протиріччя відносно того, що най-
більше обумовлює таке довге існування корпорації —
правові норми чи економічні сили. Є альтернативні по-
яснення виживання великої корпорації. До таких пояс-
нень доцільно віднести те, що вплив ринкових сил дис-
циплінує корпоративних управляючих і заставляє їх при-
водити свої інтереси у відповідність до інтересів акціо-
нерів. Ці сили є результатом конкуренції капіталу, ро-
бочої сили і товарних ринків, а також конкуренції на рин-
ку корпоративного контролю.

Ключовими нормативними актами регулювання
відношень учасників галузі є Закон про транспорт та
Статут УЗ, які регулюють сегменти діяльності показані
на рисунку 4.

Указані регулятори не вирішують повністю питання
регулювання галузі в процесі стратегічних перетворень.

Різні підходи містяться в розумінні механізму, який
дозволяє такий тривалий час існувати відкритій корпо-
рації. Одні вчені вказують на важливість правових пра-
вил і юридичного контролю, інші — на укладені кон-
тракти і ринкові сили, вплив яких заставляє управляю-
чих корпораціями діяти в інтересах акціонерів. Ці теорії
радикально протилежні з точки зору суспільних інте-
ресів. З точки зору теорії правового впливу, юридичне і
законодавче втручання необхідне, щоб захистити інте-
реси власників, які не беруть участі в управлінні. Кор-
поративні управлінці не підзвітні ні акціонерам, ні кор-
порації в цілому, тому їх поведінка повинна бути під конт-
ролем правових норм. Теорія контролю ринком, навпа-
ки, заявляє, що корпоративний порядок повинен спри-
яти укладенню контрактів між заінтересованими в своїй
вигоді індивідами. Накладення правових чи законодав-
чих обмежень на контрактні відносини завдає значного
збитку всім акціонерам корпорації. Норми відповідаль-
ності і ринкові сили важливі для контролю над поведін-
кою корпоративних менеджерів. Ці підходи є абстракт-
ними, полярними крайностями. Значення кожного підхо-

Таблиця 1. Ключові зміни до Закону про залізничний транспорт, що відносяться до принципів
регулювання взаємодії учасників ринку

Визначення Цільове визначення/зміни Обгрунтування 

Державне регулювання До існуючого переліку додати виділення фінансування із 
державного та місцевих бюджетів при обмеженні права 

організацій залізничного транспорту на комерційну 
діяльність/виконання соціальної функції 

Необхідно визначити 

відповідальність органів влади за 

встановлення тарифів нижче 
економічно обґрунтованого рівня 

Недискримінаційний 

порядок допуску до 

інфраструктури 

залізничного 

транспорту  

Порядок допуску, який передбачає рівні умови і права 

учасників ринку при користуванні інфраструктурою 

залізничного транспорту. Порядок недискримінаційного 

доступу, в тому числі при обмеженій технологічній і 
технічній можливості надання послуг залізничного 

транспорту затверджується Наказом 

Мінінфраструктури/Постановою Уряду 

Необхідний для формалізації 
взаємодії державних і приватних 

гравців ринку 

Тарифи, збори і плата Визначити ключовий принцип – тарифи встановлюються на 
економічно обґрунтованому рівні (рівні, який дозволяє 
компенсувати затрати і забезпечити прийнятний рівень 

рентабельності, достатній для забезпечення безпеки  стійкого 
розвитку…). Визначити відповідальність суб’єкта при 

встановленні тарифів нижче економічно обґрунтованого 

рівня) 

Необхідно визначити ключовий 

принцип тарифної політки і порядок 

компенсації втрат в доходах суб’єкта 
при встановленні тарифів нижче 
економічно обґрунтованого рівня 

Порядок закриття 

збиткових/мало-

інтенсивних ліній 

Можливість закриття повинна бути закріплена в Законі. 
Порядок і критерії визначені Наказом 

Мініфраструктури/Постановою Уряду, в тому числі  з 
урахуванням можливості використання альтернативних видів 

транспорту 

Необхідна формалізація критеріїв 

для зниження регуляторного 

навантаження і спрощення 

процедури при неотриманні 
фінансування 
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ду доцільно досліджувати відповідно до періоду впро-
вадження, умов впровадження, чинної законодавчої
бази, практики аналогічного впровадження.

Дві теорії, наведені вище, прогнозують різні еко-
номічні наслідки. З точки зору одних дослідників, кор-
порація — це сукупність контрактів, укладених між за-
цікавленими особами, які контролюють і регулюють їх
діяльність. Агентські витрати корпоративної форми
управління контролюються конкуренцією на ринках.
Свобода дій, яка надається управляючим корпорації, —
це взаємовигідні відносини між акціонерами й управля-
ючими.

Теоретичне виживання великої корпорації залежить
від здібності ринкових сил спонукати до виконання кон-
трактних зобов'язань за всіма етапами створення цінно-
стей у самій корпорації. У цьому випадку ми говоримо
про ринок управлінської праці, товарний ринок, ринок
корпоративного контролю.

Кожний ринок відіграє важливу роль у реалізації
прав і обов'язків сторін договору. Слід визначити, що
на поведінку управлінців за теорією ринкової сили впли-

ває ринок управлінської праці. В організації постійно є
конкуренція серед працівників за підвищення по служ-
бовій лінії. На них також впливають рішення ради ди-
ректорів. Рада директорів має можливість приймати
рішення про звільнення управлінців, які працюють не-
ефективно.

Керівники корпорації, крім того, конкурують на рин-
ку корпоративного контролю. Учасники ринку капіталу
через ціну акцій захищають себе від не професіональ-
них дій управляючих.

І останнє, якщо керівники корпорації ізольовані від
конкуренції на ринку праці і ринку корпоративного кон-
тролю, конкуренція на товарному ринку і ринку факторів
виробництва змусить їх слідкувати за стратегією мак-
сималізації вартості корпорації. Фактори виробництва,
які не оплачуються адекватно, найдуть своє місце на
іншому виробництві. Продукти, які оцінюються вище за
їх витрати, не продаватимуться на конкурентних ринках.
Таким чином, фірми, які не використовують операцій-
ної стратегії максималізації вартості корпорації, не
пройдуть природного відбору. Саме тому на стадії ре-

Таблиця 2. Ключові зміни /доповнення в нормативно-правових
актах у сфері тарифного регулювання

Тарифне регулювання Цільове визначення/зміна 

Постанова КМУ «Про порядок встановлення 

тарифів на вантажні перевезення». 

Постанова КМУ «Про порядок встановлення 
тарифів на перевезення пасажирів далекого 

слідування». 

Постанова КМУ «Про порядок надання субсидій 

перевізникам залізничного транспорту». 

Тарифні вказівки 

Перегляд діючих тарифних вказівок у зв’язку з принципами 

тарифної політики: 

• Економічна обґрунтованість тарифу. 

• Скорочення перехресного субсидування між видами 
діяльності. 
• Компенсація випадаючих доходів державою. 

• Вирівнювання умов для державної компанії і приватних 
операторів. 

• Єдине для всіх гравців визначення тарифікованих і не 
тарифікованих сегментів. 

• Виділення тарифу на інфраструктуру і локомотиви для 
пасажирських перевезень.  

• Виділення тарифу на інфраструктуру і локомотиви для 

вантажних перевезень. 

• Паритет середньомережевого тарифу. 

• Можливість застосування гнучкого ціноутворення 

Таблиця 3. Ключові зміни/доповнення в нормативно-правових актах України

Нормативно-правові акти Цільове визначення/зміна 

Бюджетний кодекс Введення спеціалізованих статей на фінансування субсидій залізниць у 

приміському сполученні, соціальному сегменті далекого слідування. Визначення 

порядку встановлення субсидій при встановленні субсидій при затвердженні 
бюджету регіону/держави 

Нормативно-правові акти, 
регулюючі пільги при перевезенні 
залізничним транспортом 

Перегляд кількості пільгових категорій, що мають право на пільговий проїзд у 
залізничному транспорті. 
Визначення кількості пільгових проїздів для кожної категорії. 
Визначення порядку компенсації пільгових перевезень.  

Визначення відповідальності органу, відповідального за пільгове перевезення при 

відсутності компенсації. 
Визначення права організації залізничного транспорту відмовляти у перевезенні 
за пільговими тарифами при недотриманні умов і порядку отримання такої 
послуги. 

Постанова КМУ «Про Статут 

залізниць» 

Приведення понять у відповідність до Закону ро залізничний транспорт (введення 

понять перевізника, оператора інфраструктури, оператора, заміна поняття 

«залізниці» відповідними учасниками ринку залізничних перевезень) 

Постанова КМУ «Про порядок 
видачі ліцензій на оперування 

рухомим складом в залізничних 

перевезеннях» 

Формалізація вимог до операторів універсального парку вантажних вагонів 

Накази Міністерства 

інфраструктури, Постанови Уряду 

- Наказ про створення логістичного центру і порядок взаємодії такого центру з 
учасниками ринку. 

- «Технологічний регламент» - формалізація пропускних потужностей 

інфраструктури і «технологічної спроможності» надання послуг перевезення. 

- Вимоги до технічного стану транспортних засобів для їх безпечної експлуатації 
(сертифікація, контроль) 
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формування механізму реструктуризацією доцільно
використовувати досвід Росії, яка провела реструкту-
ризацію підприємств залізничної галузі шляхом створен-
ня відкритого акціонерного товариства, та досвід
України у частині створення відкритого акціонерного то-
вариства "Укртелеком" (2000 рік).

В Україні вперше така значна реструктуризація була
проведена 1997—1999 рр. шляхом об'єднання 35 дер-
жавних підприємств і 738 філій та створення державно-
го підприємства "Укртелеком".

Досвід Укртелекому показує, що науково-дослідні
роботи не провадились, підготовки як такої до корпо-
ратизації не було, навчання персоналу не проводилось
до статутного фонду не була включена вартість землі,
прав на землю, прав на будівлі та ін. Це призвело до
зниження вартості статутного фонду, низької капіталі-
зації і, як результат, дуже низької вартості продажу.

Проведені дослідження показують, що при регулю-
ванні підготовки до реструктуризації необхідне внесен-
ня ключових змін в Закон про залізничний транспорт
стосовно принципів взаємодії учасників ринку (табл. 1),
доповнень до ряду нормативно-правових актів у сфері
тарифного регулювання (табл. 2) та внесення доповнень
до нормативно-правових актів України (табл. 3). Наве-
дені цільові зміни та доповнення необхідні для реалі-
зації цільової моделі регулювання галузі.

ВИСНОВКИ
Таким чином, виконані дослідження дозволяють

визначити такі базові основи формування механізму ре-
гулювання управління реструктуризацією в процесі
стратегічного розвитку:

— розробка і впровадження нормативно-правових
і законодавчих документів цільової моделі реформуван-
ня залізничної галузі;

— розробка і впровадження організаційно-еконо-
мічних аспектів підготовки до процесу реструктуризації;

— проведення структурно-динамічного аналізу та
розробка методологічного апарату реалізації процес-
ного підходу до формування реструктуризації;

— розробка організаційно-економічного механіз-
му та напрямів реалізації управління реструктуризацією;

— визначення концептуальних основ формування стра-
тегії реструктуризації галузі залізничного транспорту.

Важливим етапом і дуже складним при реорганізації
є формування статутного капіталу, яке створюється в
процесі об'єднання Укрзалізниці, залізниць, підпри-
ємств, установ та організацій залізничного комплексу,
майно яких передається до статутного фонду компанії.

Досвід країн світу з питань реорганізації, особливо
Росії, щодо реформування залізничного транспорту та
досвід України щодо Укртелекому, ще раз підтверджують
необхідність підготовчого процесу та його регулювання.

Враховуючи цей досвід автор пропонує при рефор-
муванні залізничного транспорту як базову основу зап-
ровадити механізм підготовки галузі залізничного
транспорту до реструктуризації.

Результати аналізу наукових досліджень і досвіду
проведення реструктуризації свідчать про багатоас-
пектні проблеми та завдання, які необхідно вирішувати
в процесі регулювання підготовки до реструктуризації
та її проведення.
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SYSTEMS ANALYSIS AS A METHOD OF DECISION-MAKING AND JUSTIFICATION OF CIVIL
PROTECTION

Сучасна система державного управління, яка наділена адміністративно-правовими повноваженнями,
не може повністю виконати покладені на неї завдання щодо забезпечення захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій, тому актуальним є її удосконалення у сфері запобігання та ліквідації надзви-
чайних ситуацій.

Системний підхід до управління — це не набір правил чи принципів, якими мають керуватися управлінці,
а загальний спосіб мислення і підходу щодо організації і управління. Суть системного підходу полягає у
пошуку простого у складному, декомпозицією проблеми на складові частини.

Метою використання системного аналізу стосовно конкретної проблеми є підвищення ступеня обгрун-
тованості рішення, що ухвалюється, розширення безлічі варіантів, серед яких проводиться вибір, з одно-
часним зазначенням способів відкидання варіантів, що поступаються іншим.

Системний аналіз набув значного поширення при вирішенні таких завдань, як розподіл матеріальних
ресурсів між структурними підрозділами, визначення майбутньої потреби в новому обладнанні і праців-
никах різної кваліфікації, прогнозування попиту на різні види робіт в умовах ліквідації наслідків надзви-
чайних ситуацій.

Зменшення часу на розроблення, прийняття та реалізацію управлінських рішень, зростання невизна-
ченості та ризику, необхідність залучення з резервів додаткових ресурсів, наявність різних режимів фун-
кціонування системи державного управління в умовах надзвичайних ситуацій свідчать про те, що дер-
жавне управління у цій сфері має певні особливості. Їх урахування в діяльності органів державного управ-
ління в умовах надзвичайних ситуацій дасть можливість зменшити вірогідність прийняття неадекватних
управлінських рішень, сприятиме економії ресурсів та часу на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій,
зменшенню збитків.

The current system of public administration, which is endowed with administrative and legal authorities, can
not completely fulfill its task of protecting the population and territories from emergency situations, so it is
urgent improvements in prevention and elimination of emergency situations.

System approach to management — this is not a set of rules or guidelines to be followed by managers, and the
general way of thinking and approach to organization and management. The essence of the system approach is
to find a simple to complex, decomposition of the problem into its component parts.

The purpose of using systems analysis concerning the specific problem is to increase the degree of validity of
the decision taken, the expansion of a variety of options, including the selection, while indicating ways of
discarding options that are inferior to others.

System analysis which used in solving such problems as the distribution of resources between departments,
determine future needs for new equipment and workers of different skill forecasting the demand for various
types of works in emergencies .

Reducing the time for development, adoption and implementation of management decisions, increase
uncertainty and risk, the need to attract additional resources from the reserves , the availability of different
modes of functioning of the public administration in emergency situations suggest that governance in this area
has certain peculiarities. Taking them into account in the work of public administration in emergency situations
will enable to reduce the likelihood of inappropriate decision-making, will help save resources and time in
emergencies, and reduce losses.

Ключові слова: системний підхід, рішення, аналіз, прийняття, надзвичайна ситуація, фактор.
Key words: systematic approach, decision-making, analysis, decision, emergency, factor.

збитків є загальнодержавною проблемою і одним з
найважливіших завдань органів державного управлін-
ня України. Це пов'язано з тим, що негативні тенденції,
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які спостерігаються впродовж останніх років, у тому
числі підвищення ризику виникнення надзвичайних
ситуацій природного та техногенного характеру, значні
матеріальні й соціальні збитки внаслідок збільшення
їх кількості та масштабу, становлять загрозу націо-
нальній безпеці в економічній, соціальній і екологічній
сферах.

Сучасна система державного управління, яка на-
ділена адміністративно-правовими повноваженнями,
не може повністю виконати покладені на неї завдання
щодо забезпечення захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій, тому актуальним є її удоско-
налення у сфері запобігання та ліквідації надзвичай-
них ситуацій.

Державні службовці та особи, які приймають по-
літичні рішення, змушені визнати той факт, що конфлі-
кти та кризи потенційно можуть мати місце в будь-якій
сфері їх відповідальності. Кризові ситуації вимагають з
їх боку послідовних дій, спрямованих на відновлення
суспільної довіри та цілісності управлінських механізмів,
в той час як надзвичайні ситуації можуть також потре-
бувати зусиль, що мають обмежити масштаби збитків
для людей, їх власності та навколишнього середовища.
Історичний досвід показує, що НС легко перетворюють-
ся у політичні кризи та, в свою чергу, в політичні конф-
лікти там, де влада втрачає контроль над розвитком
подій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
За традицією вважають, що дії за умов криз і над-

звичайних ситуацій — це прерогатива органів виконав-
чої влади. Разом з тим в останній час експерти схильні
визнавати той факт, що задачі забезпечення готовності
до дій за відповідних умов розповсюджуються на всі
органи державної влади без виключення, включаючи за-
конодавчу владу, а також недержавні організації та
інституції. Умовою адекватного сприйняття цього поло-
ження є чітке розуміння природи кризових і надзвичай-
них ситуацій з точки зору функцій і задач державного
управління [1, 2].

Сучасний розвиток України за умов системної транс-
формації характеризується як перманентно складний,
а часом навіть із провалами екстремальності. Глобаль-
ний розвиток людської цивілізації, крім позитивних над-
бань, породив чисельні загрози життєво важливим інте-
ресам людини і громадянина, суспільства і держави.
Значне місце серед цих загроз займають небезпеки тех-
ногенно-природної сфери. Багато з них у тій, чи іншій
мірі притаманні й Україні. У зв'язку з цим, велика роль у
забезпеченні техногенної та природної безпеки відво-
диться саме Єдиній державній системі цивільного захи-
сту населення і територій [3].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Цілісний захист здійснюється з метою реалізації

державної політики, спрямованої на забезпечення без-
пеки та захисту населення територій, матеріальних і
культурних цінностей та довкілля від негативних
наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особ-
ливий період, подолання наслідків надзвичайних ситу-
ацій, зокрема наслідків надзвичайних ситуацій на тери-
торіях іноземних держав відповідно до міжнародних

договорів України, згода на обов'язковість яких нада-
на Верховною Радою України.

Ризики виникнення надзвичайних ситуацій природ-
ного і техногенного характеру є фактором, що визна-
чає якість життя у регіонах будь-якої країни. На жаль,
для України ці ризики є достатньо високими, що зу-
мовлює нагальну потребу докладного опрацювання
організаційно-управлінських підходів до вирішення
цієї комплексної проблеми. Все вищевикладене зумов-
лює визнання того, що традиційні підходи до управлі-
ння подоланням комплексних наслідків надзвичайних
ситуацій, як доводить досвід їх застосування, часто
призводять до незадовільних результатів. Також серй-
озною проблемою організації ефективного управлін-
ня за умов надзвичайних ситуацій є реальне усклад-
нення або відсутність координації дій офіційних уря-
дових, відомчих і неурядових органів [4]. Традиційні
підходи до управління НС, як доводить досвід їх зас-
тосування, часто призводять до незадовільних резуль-
татів.

Пошуки шляхів вирішення цієї проблеми за умов
надзвичайних ситуацій повинні здійснюватись не тільки
за рахунок трансформацій існуючої функціональної
структури і підвищення кваліфікації управлінських
кадрів, та й переходу до нової управлінської парадигми
— нової системи поглядів, що грунтується на базових
положеннях стратегічного управління, згідно з якими
побудова системи управління НС є відповіддю на різні
за своєю природою впливи оточуючого середовища.
При цьому система управління НС розглядається як
відкрита система, та основні умови її успішного функ-
ціонування повинні визначатися не в її межах, а на зовні
[5].

Тобто ефективність функціонування системи пов'я-
зується з тим, наскільки точно вона реагує на оточуюче
середовище, наскільки стійка до несподіваних змін у
оточуючому середовищі, в т.ч. стратегічним, наскільки
ефективно використовує потенційні можливості (резер-
ви різного типу).

Системний підхід грунтується на теорії систем, яка
вперше була застосована в точних науках і в техніці, а
наприкінці 50-х років — і в теорії управління.

Системний підхід до управління — це не набір пра-
вил чи принципів, якими мають керуватися управлінці, а
загальний спосіб мислення і підходу щодо організації і
управління. Суть системного підходу полягає у пошуку
простого у складному, декомпозицією проблеми на
складові частини, аж до виходу на прості запитання типу:
"Є — потрібно визначити".

В основі системного розгляду управління і проблем,
які виникають у ході його здійснення, лежить поняття
системи.

Система — це певна цілісність, яка складається із
взаємозалежних частин (елементів), кожна з яких вно-
сить свій внесок у характеристики цілого. Автомобілі,
комп'ютери, телевізори — все це приклади систем.
Отже, система складається з багатьох часині, кожна з
яких працює у взаємодії з іншими, для створення ціло-
го, що має якості, яких немає у її складових частин.
Однак складові частини системи взаємозалежні. Якщо
хоч одної з них не виявиться, то вся система або не буде
працювати, або працюватиме неправильно.
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Є два основних типи системи: закриті і відкриті. За-
крита система має жорсткі фіксовані межі, а її дії
відносно незалежні від середовища, яке оточує систе-
му. Прикладом такої системи може бути годинник, який
працює незалежно від зовнішнього середовища доти,
поки в ньому заведена пружина або є інше джерело
енергії.

Для відкритої системи характерна взаємодія з на-
вколишнім середовищем через проникні "кордони" си-
стеми (входи і виходи). Через входи навколишнє сере-
довище впливає на систему, а через виходи система
впливає па навколишнє середовище.

Великі складні системи складаються з частий, які
можна розглядати, в свою чергу, як системи. Ці части-
ни називаються підсистемами. Поняття підсистем має
надзвичайно велике значення для управління, оскільки
дає змогу створювати всередині системи необхідні
структурні підрозділи для потреб управління: відділи,
сектори, дільниці та ін.

При цьому підсистеми, у свого чергу, можуть скла-
датися з менших підсистем (частин, елементів). Оскіль-
ки вони взаємозалежні, неправильне функціонування
навіть найменшої підсистеми може вплинути на систе-
му в цілому.

Виходячи з  цього, системний аналіз  — це
найбільш послідовна реалізація системного підходу
до вирішення політичних, соціально-економічних, тех-
нічних та інших проблем у різних сферах людської
діяльності.

У загальному вигляді системний аналіз можна оха-
рактеризувати як методологію вирішення великих ком-
плексних проблем управління. Він досліджує об'єкти
системи з використанням системних принципів і покли-
каний надавати достовірну картину розвитку і діяльності
економічного суб'єкта.

Метою використання системного аналізу щодо кон-
кретної проблеми є підвищення ступеня обгрунтованості
рішення, що ухвалюється, розширення безлічі варіантів,
серед яких проводиться вибір, з одночасним зазначен-
ням способів відкидання варіантів, що поступаються
іншим.

Системний аналіз передбачає використання як
жорстких кількісних методів, так і логічних суджень,
досвіду та інтуїції. За допомогою системного аналізу
можна досліджувати будь-які проблеми, враховуючи
не тільки ті фактори, вплив яких може бути виражено
кількісно, а також фактори , що можуть бути оцінені
якісно [5, 6]. Таким чином, в основі ухвалення рішень
з використанням системного аналізу лежить загальний
підхід, який використовують керівники, розглядаючи
вплив у кожній конкретній ситуації всіх факторів: тех-
нічних, економічних, соціально-психологічних. Але при
цьому особа, що приймає рішення (ОПР), повинна вра-
ховувати не тільки свої суб'єктивні думки, а й об'єктивні
дані, отримані в результаті дослідження, що дає змо-
гу їй ухвалити найбільш раціональне й обгрунтоване
рішення.

Характерні особливості системного аналізу такі:
— оскільки здебільшого ухвалені рішення стосують-

ся окремих елементів системи, то при вирішенні задач
обов'язково враховуються взаємозв'язки цього елемен-
ту з іншими і загальна мета системи (системний підхід).

Тобто, мета системи — очікувані результати практич-
ної діяльності з ліквідації наслідків надзвичайної си-
туації, на досягнення яких спрямовані зусилля, а також
є системоутворюючим чинником;

— аналіз на початкових етапах здійснюється для
всього комплексу проблем і зводиться до рівня їх скла-
дових. Дослідження проводяться за допомогою ме-
тодів, що використовувалися для їх вивчення;

— першочергове значення належить таким чинни-
кам, як вартість і якість праці, тому ОПР повинна мати
чітке уявлення про них;

— у багатьох випадках уже дані аналізу показують
шлях до очевидного рішення, проте саме рішення до-
водиться ухвалювати;

— системний аналіз не замінює логічних думок, а є
лише допоміжним елементом, що надає можливість ви-
значити ті області, де може бути використана пропози-
ція, і визначити кожний із можливих варіантів рішення,
які розглядає керівник;

— передбачає обов'язкове використання обчислю-
вальної техніки; у деяких випадках вони можуть бути
використані як технічні засоби.

При системному аналізі (як і при економічному) та-
кож враховуються показники, обгрунтовані даними об-
ліку, звітності і плану. Але для повного і глибокого ви-
вчення проблеми необхідно не тільки використовувати
дані, отримані в результаті вивчення технічних, еконо-
мічних, фінансових та інших сторін діяльності в процесі
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пси-
хологічний клімат і соціальні явища [6, 7]. У зв'язку з
цим у системному аналізі показники набувають, окрім
кількісних ознак, ще й якісного вираження.

Необхідно зазначити, що за відсутності повного
обсягу інформації і самого аналізу, неможливо іноді
визначити чинники соціально-політичного характеру та
моральні чинники. Але на них варто звертати увагу і
враховувати їх під час ухвалення рішень.

При системному аналізі можна виявити не тільки
причини, які викликають будь-які негативні наслідки, а
й умови, в яких виникають ці причини. Тому необхідно
передбачити проведення відповідних заходів для
ліквідації негативних явищ.

Системний аналіз набув значного поширення при
вирішенні таких завдань, як розподіл матеріальних ре-
сурсів між структурними підрозділами, визначення май-
бутньої потреби в новому обладнанні і працівниках
різної кваліфікації, прогнозування попиту на різні види
робіт в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситу-
ацій [7].

Системний аналіз є найбільш об'єктивною основою
для прийняття управлінських рішень та дозволяє струк-
турувати визначену проблему на основі аналізу наявної
інформації, у тому числі отриманої експертним шляхом.
Потім встановити взаємозв'язки складових проблеми,
дати, де це можливо, кількісні оцінки й у такий спосіб
перевести проблему в розряд структурованих. Після
цього вже можна застосовувати апарат математичного
моделювання і вибору найкращих рішень, етапи і по-
слідовність здійснення яких теж часто є сферою засто-
сування системного підходу.

Конкретна послідовність проведення системного
аналізу визначається дослідником, що вивчає пробле-
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ми, і носить у значній мірі індивідуальний характер, який
визначається аналізованою проблемою. Але в той же
час при всій своєї різнонаправленості і відсутності жор-
стких рамок системний аналіз містить типові моменти,
об'єктивні чинники, включаючи аксіоматику, терміноло-
гію, науковий інструментарій, що широко висвітлені в
джерелах наукової інформації. Розроблена модель до-
сліджуваної ситуації повинна мати визначені власти-
вості, що є умовами значимості моделі, такими:

— цілісність, типовість, наявність загальних влас-
тивостей і поведінка в сукупності її елементів;

— ізольованість, відповідно до якої комплекс об'єк-
тів, що створюють систему, можна розглядати ізольо-
вано від середовища (водночас відносний характер цієї
властивості очевидний);

— подільність, що дозволяє цілісний об'єкт роз-
глядати в якості сукупності елементів;

— розмаїтість і ідентифікованість, відповідно до
яких всі елементи, включені в систему, мають власний
стан і поведінку, відмінні від аналогічних характерис-
тик інших елементів, у зв'язку з чим є можливість
відділенні кожного елемента від інших і вивчення його
особливостей. При цьому системний підхід припускає,
що об'єкт, аналізований як система, має інші власти-
вості, ніж проста сума властивостей складових її час-
тин.

ВИСНОВКИ
Життєво важливими є процеси прийняття управлі-

нського рішення у надзвичайних ситуаціях, наприклад,
при виникненні пожеж, катастрофах, стихійних лихах,
коли йдеться не тільки про оптимальне використання
матеріальних та фінансових ресурсів, а в першу чергу
про життя людей.

Зменшення часу на розроблення, прийняття та реа-
лізацію управлінських рішень, зростання невизначеності
та ризику, необхідність залучення з резервів додатко-
вих ресурсів, наявність різних режимів функціонування
системи державного управління в умовах надзвичайних
ситуацій свідчать про те, що державне управління у цій
сфері має певні особливості. Їх урахування в діяльності
органів державного управління в умовах надзвичайних
ситуацій дасть можливість зменшити вірогідність прий-
няття неадекватних управлінських рішень, сприятиме
економії ресурсів та часу на ліквідацію наслідків над-
звичайних ситуацій, зменшенню збитків.

Системний підхід до управлінської діяльності при-
пускає, що вона може бути досліджена як із точки зору
змісту, так і з точки зору форм її прояву. Цілі, функції і
методи управління в комплексі характеризують зміст
діяльності і можуть мати різні аспекти. Визначальним
аспектом може бути названий методологічний, що
відображає сукупність принципів, закономірностей і
законів, реалізованих у процесі управління і які дозво-
ляють визначити, з якою метою, на що і як варто впли-
вати для одержання бажаного результату, у тому числі
у виробленні управлінських рішень в умовах надзвичай-
них ситуацій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Удосконалення відомчої освіти в системі ДСНС Ук-

раїни — нагальна вимога сьогодення, зумовлена завдання-
ми реформування системи кадрів цивільного захисту Украї-
ни з метою підвищення ефективності діяльності щодо запо-
біганню надзвичайних ситуацій. Враховуючи загальну тен-
денцію прагнення молоді до здобуття вищої освіти, а також
соціальні аспекти підвищення соціального професійного ста-
тусу, особливо актуальною є інтеграція вищої професійної
освіти до загально прийнятих європейських стандартів. На
основі саме такого підходу вузи зможуть сформувати влас-
ну стратегію розвитку з урахуванням потреб споживачів рин-
ку освітянських послуг і ринку праці. Вищі навчальні закла-
ди (як загальні, так і відомчи) повинні знати потреби абі-
турієнтів, держави, роботодавців і відповідно до цього шу-
кати власну нішу на ринку праці, не тільки для фахівців, які
готуються за державним замовленням, а й для студентів, що
навчаються на контрактій основі. Їхнє працевлаштування
повинно стати одним з приоритетів і показників ВНЗ.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ

На важливості грунтовного дослідження проблеми забез-
печення якості освіти, завдяки удосконаленню освітніх стан-
дартів у державному управлінні, наголошується у працях су-
часних науковців [1, 2, 3, 4, 5], в яких аналізуються норматив-
но-правові акти, що направлені на поліпшення підготовки
фахівців, та покращення системи державної акредитації вузів.

Невирішені раніше частини загальної проблеми ви-
кладено результати досліджень формування нових освітніх
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стандартів, науково-теоретичного обгрунтування та практич-
ного впровадження рекомендацій, пропозицій і розробок
щодо створення в Україні сучасної системи державного уп-
равління якістю вищої освіти.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розгляд та науковий аналіз процесів ре-

формування вищої освіти в напрямі впровадження євро-
пейських освітніх стандартів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За європейською шкалою оцінки роботи вузів можно виді-

лити декілька варіантів встановлення критеріїв оцінки престижу
вузів . В усіх широко визнаних міжнародних системах акреди-
тації — AACSB, EQUIS, CEEMAN — цілі встановлюються про-
фесійними співтовариствами за поточними і перспективними по-
требами бізнесу. Лише попередньо національною системою про-
водиться акредитація окремих програм. Оцінка якості роботи вузів
відбувається за допомогою комбінації практичних і академіч-
них показників. До найбільш вагомих із них належать [3]:

— зростання матеріального статку (зарплати) випуск-
ників;

— кар'єрне зростання;
— зростання компаній, у яких працюють випускники;
— рівень попиту бізнесу на випускників;
— глобалізація діяльності і міжнародне визнання на-

вчальних програм;
— академічна кваліфікованість (наукові ступені) і ак-

тивність викладачів (дослідження, публікації);
— відповідність навчальних планів і програм мінливій

практиці і вимогам сучасного бізнесу.
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Однак треба пом'ятати, що одним із загальноприйня-
тих у світовій практиці "інструментів" забезпечення якісної
освіти, основною формою державно-суспільного контролю
за діяльністю освітніх установ є також і атестація ВНЗ.

Метою та змістом атестації ВНЗ є встановлення відпо-
відності змісту, рівня та якості навчання і виховання сту-
дентів, підготовки випускників освітніх установ (незалежно
від форм отримання освіти) вимогам державних освітніх
стандартів [1, с. 23].

 Умовою атестації освітньої установи, що видає доку-
мент про освіту, є позитивні результати підсумкової атес-
тації не менш ніж половини його випускників протягом трьох
послідовних років, попередніх атестації. При атестації осві-
тньої установи встановлюються:

— відповідність змісту, рівня та якості підготовки ви-
пускників ВНЗ вимогам державних освітніх стандартів на
основі позитивних результатів (виконання тестових завдань,
контрольних, кваліфікаційних і дипломних робіт) підсумко-
вої атестації;

— відповідність навчальних планів і навчальних про-
грам, якості підготовки випускників вимогам державних
освітніх стандартів;

— відповідність педагогічних, інженерно-педагогічних
і керівних кадрів ВНЗ встановленому рівню кваліфікації.

Атестація ВНЗ є управлінським механізмом стимулюван-
ня професіоналізму викладача внаслідок того, що освітнє
середовище впливає певним чином на особистість виклада-
ча. Освітнє середовище, вузівська аудиторія, педагогічний
колектив, навчальна група — особливі, що ніколи не зали-
шаються незмінним середовищем. Воно унікальне своїми
зв'язками та взаємодіями (сукупність інформаційного, пізна-
вального, психологічного та ін.). Значна частина цих взає-
модій має, як правило, цілеспрямований характер. При цьо-
му відбувається передача знань, позитивних умінь і навичок,
формування етичних та інших якостей особистості, розвиток
її творчих здібностей. Але й саме освітнє середовище діє на
людину. Ефективність взаємодії освітнього середовища і вик-
ладача залежить від інтелектуального й культурного досві-
ду, накопиченого її учасниками, пізнавальних та інших за-
собів, що є в їх розпорядженні. Атестація, як показують дос-
лідження, збагачує досвід взаємодії педагогів в умовах "пре-
зентації" та оцінювання педагогічних досягнень (як власних,
так і колег) та досягнень своїх вихованців [3, с. 87].

Сказане обумовило відбір критеріїв оцінки діяльності
вищих навчальних закладів, які в процесі експерименталь-
ної роботи були об'єктом узгодження позицій, очікувань та
інтересів усіх учасників атестаційного процесу. Як основні
критерії, були сформульовані такі:

— відповідність результатів освіти прийнятим освітнім
стандартам;

— умова виконання освітніх програм (з урахуванням
специфіки типу ВНЗ, змісту освітніх стандартів, що відоб-
ражають цю специфіку);

— використання можливостей академії в соціалізації
особистості;

— дотримання прав особистості тих, що навчаються,
прав батьків у сфері освітньої діяльності, дотримання прав
командування і професорсько-викладацького складу інсти-
туту;

— характер інноваційної діяльності педагогічного ко-
лективу інституту;

— якість освіти студентів.
 Охарактеризуємо стисло деякі критерії, які в певній мірі

відображають результати інноваційної діяльності в ВНЗ і є
своєрідною ілюстрацією рівня професіоналізму її викла-
дачів. Таким чином, атестація ВНЗ, педагогів і студентів по-
винна розглядатися в соціальному контексті, оскільки аку-
мулює в собі свободу у виборі викладачем і тих, що навча-
ються, гідних цілей і відповідальність особистості перед сус-

пільством, що стало на шлях демократичних перетворень.
Цілі й особистісні диспозиції витікають із потреб людини
реалізувати себе, добитися поваги навколишніх, бути при-
четним до значних подій життєдіяльності первинного колек-
тиву, суспільства. До цих критеріїв ми відносимо, такі го-
ловні напрями в роботі ВНЗ:

1. Дотримання прав особистості студентів. Показники да-
ного критерію визначаються, передусім, відповідно до основ-
них нормативних документів (Законом України "Про освіту").

 2. Інноваційна діяльність професорсько-викладацько-
го складу ВНЗ, яка визначається за такими показниками:
поновлення змісту освіти (знання поновленого базисного й
додаткового компонентів, програми навчання і виховання);
переважання індивідуальних і групових форм організації
пізнавальної діяльності над "валовими"; поєднання самоана-
лізу, самоконтролю з самооцінкою партнерів зі спільної
праці; поновлення методів і форм роботи в системі освіти
(традиційні, традиційні 4- новітні технології, модульні, інно-
ваційні, дистанційні, пошукові моделі навчання, модульна й
циклоблочна система організації навчального процесу). Дос-
лідження інноваційної діяльності ряду ВНЗ дозволило нам
показати варіативність системи освіти

В Європі відбувається гармонізація існуючих міжнарод-
них (національних) акредитаційних систем, наприклад —
договір про співпрацю між EFMD та AACSB (червень 2002
року). У той же час в Україні існує серйозна розбіжність між
негнучкістю професійних кваліфікацій, які встановлює дер-
жава, і потребами окремих осіб, галузей і економіки країни
в цілому. За результатами проведених національних конфе-
ренцій з розвитку освіти в Україні вузівська громадськість
прийняла як стратегічну мету рух у напрямі міжнародної
акредитації навчальних програм і вузів.

В Україні поступово створюються умови дія переходу на
модель управління освітнім процесом з обмеженим держав-
ним контролем — впроваджуються державні стандарти осв-
іти, затверджено всі складові галузевих стандартів освіти,
встановлено норми і організації навчального процесу тощо.

Однак необхідність суттєвих змін змісту навчання у ви-
щому закладі освіти зумовлюється низкою чинників. Пере-
дусім тим, що навчальні програми, як будь-який шаблон, —
консервативні за своєю суттю і час від часу потребують кори-
гування, а то й радикальних змін у зв'язку з науковими відкрит-
тями, розвитком теорії і практики, політичними, соціально-
економічними та іншими суспільними перетвореннями. Нако-
пичення фактів, поява нових галузей знань, виявлення нових
закономірностей — усе це потребує врахування, осмислен-
ня і використання в навчальному процесі. Періодично нове
знання радикально впливає на загальну теорію або ж докор-
інно змінює наші уявлення про процеси та явища. Накопи-
чення попередньої інформації за своїми масштабами є рево-
люційним і потребує певного узагальнення в навчальному
процесі з суттєвими змінами в самій подачі інформації. Вод-
ночас фактологічна інформація зберігає значною мірою зна-
чення як предметно-об'єктний світ. Вона необхідна не лише
для розуміння теорії, а й сама по собі. Звідси виникає про-
блема інформаційного забезпечення і труднощів у забезпе-
ченні якості навчання без втрати знання. Йдеться про поси-
лення ролі теорії та методології науки в навчанні, фундамен-
тальність знання. Інша річ — як це зробити на практиці, збер-
ігши необхідний рівень фактичного знання в умовах цейтно-
ту. При цьому ускладнюється розв'язання проблем мотивації
опанування теорією та методологією в навчанні. Звісно, сти-
муляція навчання має поєднувати оцінювання успіхів у поточ-
ному навчанні та усвідомлення студентом зв'язку теорії зі
своїм майбутнім, з практикою. Необхідність забезпечення ос-
таннього різко підвищує вимоги до рівня викладання дис-
циплін у навчальному закладі.

Суперечності між новим знанням і нормативним у на-
вчальному процесі посилюються з часом, оскільки на пев-
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ний консерватизм нормативу і самого способу викладання
накладаються особливості сучасного моменту, тобто інфор-
мація, яка змінює уявлення про світ. З іншого боку, за такої
ситуації ускладнюється процес змін у навчальному процесі,
оскільки, порівняно з політичними та економічними подія-
ми навчання опиняється на периферії громадського життя.
На пострадянському просторі впродовж останнього деся-
тиріччя не відбувалося нормальної еволюції змісту навчан-
ня через послаблення соціального контролю з боку держа-
ви та громадськості, відсутність стимулів до змін у навчаль-
ному процесі, ідеологічний хаос і невизначеність, нарешті,
через необхідність мати більше часу для осмислення подій,
ніж ми його маємо [5].

Слід також ураховувати, що невідповідність між знан-
ням, яке існує у світі (а також методами його здобування), і
консервативним нормативним матеріалом спричинена ще й
тим, що не все для нас із світового досвіду донедавна було
доступним, не кажучи вже про відсутність можливостей для
пересічного викладача і науковця реально, на місці ознайо-
митися зі станом речей.

 Перспективи формування єдиної європейської спільно-
ти та реальність загальносвітової глобалізації зумовлюють
потребу виходу за межі внутрішньодержавної (зокрема еко-
номічної та культурної) осібності. Відтак перед системою
освіти й виховання в Україні стоїть завдання забезпечити
умови, за яких кожна молода людина на базі отриманої нею
грунтовної освіти та сприйнятої системи цінностей могла б
формувати себе як етнокультурно свідома особистість (адже
глобалізація та єдиний європейський простір аж ніяк не пе-
редбачають асиміляції), що сприяло б віднаходженню сво-
го місця в інтегрованому суспільстві. Під керівництвом МОНУ
було проведено в листопаді 2011 р. Національну конферен-
цію з розвитку освіти та менеджмент-освіти в Україні, на
засіданні якої йшлося про необхідність створення незалеж-
ної громадської акредитації вузів та програм післядиплом-
ної освіти. Для реалізації зазначеної мети за сприяння Кон-
сорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні
(CEUME) було створено Асоціацію розвитку менеджменту і
бізнес-освіти в Україні.

 Асоціація поставила перед собою такі основні завдан-
ня:

— створення національної моделі якості освіти на ос-
нові нормативно-правової бази в Україні, використовуючи
підходи і критерії систем акредитації європейських і амери-
канських асоціацій (EFMD, EQUIS, AACSB, CEEMAN, IQA);

— обгрунтування якісних і кількісних показників оцін-
ки рівня освітніх послуг для різних програм підготовки, пе-
репідготовки, МВА;

— сприяння впровадженню у діяльність навчальних зак-
ладів галузевого стандарту освіти "Засоби діагностики
якості вищої освіти";

— організація підготовки експертів для проведення про-
цедур експертної оцінки вузу;

— створення у складі Асоціації незалежної (громадсь-
кої) агенції акредитації.

На думку керівництва Асоціації, головними перешкода-
ми на шляху реформування українських вузів є:

— недосконалість нормативно-правової бази управлі-
ння якістю освіти;

— необгрунтованість кількісних і якісних показників
оцінки діяльності вузів;

— застаріла система діагностики якості знань,
відсутність у більшості випадків зворотного зв'язку з випус-
книками, моніторингу їхніх кар'єр у відповідності з отрима-
ною у вузі спеціальністю;

— низький рівень ресурсного забезпечення навчально-
го процесу;

— слабкий вплив роботодавців на зміст професійно-
освітянських програм;

— відсутність у більшості навчальних закладів системи
управління якістю освітянського процесу;

— відсутність національної системи підготовки ви-
кладачів високого рівня для системи бізнес-освіти;

— слабкий зв'язок переважного числа вузів України з
бізнес-організаціями;

— ресурсні обмеження вузів;
— відсутність практики системних досліджень проблем

українського бізнесу;
— невідповідність переважної більшості вузів Ук-

раїни вимогам інтернаціоналізації навчального процесу,
прийнятим у міжнародній практиці акредитації.

ВИСНОВКИ
Таким чином, вищим навчальним закладам з метою підви-

щення якості освітніх послуг на основі кращого українського
та міжнародного досвіду необхідно впровадити систему са-
мооцінки, розробити програму управління якістю освіти; зап-
ровадити систему внутрішнього аудиту якості освіти; впрова-
дити в діяльність навчального процесу галузевий стандарт
"Засоби діагностики якості вищої освіти". Отже, керівництву
вузів вкрай важливо розробити заходи щодо узгодження
бачення цілей та поточної діяльності навчальних закладів.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Необхідність запровадити програми з бізнесовими

структурами, розробити спільні — як вітчизняні, так і міжна-
родні проекти програм, навчальних планів, видавничі плани
і дослідження очевидна. Однак і керівництво вузів повинно
подбати про розвиток викладацького складу та його забез-
печення відповідно до вимог нової громадської акредитації;
забезпечити участь викладачів у діяльності Асоціації в Ук-
раїні (експерти, особи, які приймають рішення); удоскона-
лити процеси керівництва на основі критеріїв якості.
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ВСТУП
Аналіз розвитку суспільства дає підтвердження важ-

ливості знань, інформованості та освіти на кожному
етапі історії людства. Сучасний розвиток продуктивних
сил суспільства змістив акценти уявлень щодо тради-
ційних символів влади: землі і капіталу, оскільки об'єкта-
ми власності, що уособлюють господарську владу, ста-
ють інформація і знання, які є найдемократичнішими і
абсолютними видами власності [1].

Еволюційні зміни в засобах виробництва природно
вимагають відповідного обсягу знань, умінь, навичок
інформованості працівника як безумовно необхідних
чинників виробничого процесу. Працівники, які обслу-
говують виробничі і технологічні процеси повинні мати
певні знання і тим грунтовніші, чим складнішим є вироб-
ництво та технічні засоби, які обслуговують його. Нау-
ково-технічні досягнення останніх десятиліть у галузі
інформаційних технологій, телекомунікацій ставлять ще
жорсткіші умови до підготовки кадрів. Все це призво-
дить до нового погляду на освіту і знання. Перетворен-
ня кваліфікованої робочої сили в найважливішу вироб-
ничу силу є однією із основних умов перетворення праці,
зайнятої її підготовкою, у виробничу працю.

У науці державного управління накопичено значний
теоретичний, методологічний доробок. Різні аспекти
державного управління суспільним розвитком та осві-
тою як його складовою досліджені такими науковцями,
як Г. Балихіним, Н. Багаутдіновою, В. Бесчастним, В. Га-
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especially true of training and preparing business leaders, public servants.

Ключові слова: державне управління, ефективність, механізм реагування, післядипломна освіта, сис-
тема підготовки кадрів, суспільне виробництво.

Key words: public administration, efficiency, response mechanism, postgraduate education, training system,
social production.

маюновим, О. Дацієм, В. Дорофієнком, Г. Кологрєєвим,
В. Пілюшенком, О. Поважним, В. Сиченком та ін. Разом
із тим, аналіз досліджуваної проблематики дає змогу
стверджувати, що найменш розробленими є підходи
щодо розв'язання проблеми, пов'язаної з управлінням
розвитком саме післядипломної освіти.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є проведення аналізу післядипломної

освіти як чинника підвищення ефективності суспільно-
го виробництва та виявити її специфіку у контексті дер-
жавного управління.

РЕЗУЛЬТАТИ
Значення знань для розвитку суспільства змінює

підходи до сфери, що їх продукує. З другої половини
XX сторіччя вже беззаперечно визнається роль освіти,
освіченості населення, освітнього потенціалу в якості
фактору економічного розвитку. Освіта відноситься до
тієї сфери життєдіяльності людей, економічною функ-
цією якої є відтворення кваліфікованої робочої сили.

У науці вже розроблена методика визначення вели-
чини приросту національного доходу в залежності від
зростання загальної освіченості та кваліфікації праці.
Для таких розрахунків використовується коефіцієнт ре-
дукції, тобто приведенням складної праці до простої.

Підхід до освіти як галузі з притаманним саме їй еко-
номічним механізмом і ефективністю досліджувався за-
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хідними вченими. На основі їх досліджень доведено пря-
мий зв'язок збільшення рівня доходів працівника в за-
лежності від рівня освіти. Такий висновок увійшов до на-
укових напрацювань концепції "людського капіталу",
одним із авторів якої став нобелівській лауреат Т. Шульц.

Донедавна в науці було прийнято виділяти дві сфе-
ри національного господарства: виробничу і невироб-
ничу. Вважалось, що праця в невиробничій сфері не
створює ніякого кінцевого продукту і не є продуктив-
ною. Освіта вважалась невиробничою сферою [2]. На
початку 1990-х років з'являються публікації вчених
Ю. Васильчука, Є. Драганова, Ю. Чернявського, О. Гри-
щенка, в яких переглядаються традиційні уявлення про
освіту як невиробничу сферу і переконливо доводиться
виробничий характер освіти, що виробляє особливий
духовний продукт — знання.

Систему освіти складає сукупність закладів різних
рівнів, типів і форм організації, які функціонують на те-
риторії України. Закон України "Про освіту" [3] вста-
новлює таку структуру освіти: дошкільну освіту; загаль-
ну середню освіту; позашкільну освіту; професійно-тех-
нічну освіту; вищу освіту; післядипломну освіту; аспіран-
туру; докторантуру та самоосвіту.

Освіта є поняттям, яке включає в себе процес пере-
дачі систематизованих загальних, спеціальних, акаде-
мічних і вузькопрофільних знань, вмінь, навичок. У су-
часних умовах освіта не є кінцевим продуктом одного з
етапів життя людини, а є постійним процесом, що три-
ває протягом всього життя. Це об'єктивний процес, який
зумовлений високим рівнем змін у технологіях, втіле-
них у продуктах і виробничих процесах, що потребує
відповідного підвищення кваліфікації кадрів. Крім того,
майже в усіх індустріальних країнах відбуваються про-
цеси скорочення народжуваності, що призводить до
зростання середнього віку працюючих, а, як наслідок,
це проявляється у поступовому зниженні продуктивності
їх праці. Загальні демографічні проблеми пов'язані із
зменшенням приросту населення внаслідок скорочен-
ня народжуваності, збільшення смертності, міграції ква-
ліфікованих кадрів за кордон мають місце і в Україні,
тому саме післядипломна освіта з гнучким механізмом
реагування на потреби ринку є важливим чинником
підвищення ефективності суспільного виробництва.

Досліджуючи систему підготовки кадрів, необхід-
но зазначити, що межі цієї системи визначаються умов-
но через розгалуженість окремих інститутів, подвійне
підпорядкування різних елементів, несистемний харак-
тер зв'язків між окремими елементами. Так, чинними
законодавчими актами не встановлено конкретного пе-
реліку форм професійної підготовки та перепідготовки
кадрів. Згідно ст. 40 Закону України "Про освіту" [3]
професійна освіта є видом освітньої діяльності, що за-
безпечує отримання громадянами професії відповідно
до покликання, інтересів, здібностей, перепідготовку,
підвищення професійної кваліфікації. В іншому законо-
давчому акті Законі України "Про професійно-технічну
освіту" [4] вказується, що професійно-технічна освіта
забезпечує первинну професійну підготовку, перепідго-
товку та підвищення кваліфікації.

Наведені закони не містять чіткого переліку всіх на-
явних видів освітніх послуг стосовно професійної підго-
товки, підвищення кваліфікації і перепідготовки, що на
практиці приводить до неоднозначних ситуацій. Такі
форми професійної підготовки як тренінги, стажуван-
ня, семінари, які за своєю суттю сприяють зростанню
професійного рівня кадрів ніде не вказані.

Особливістю підготовки кадрів є надання спеціаль-
ності з метою подальшого отримання доходу. На інших
етапах освіти присутній елемент виховання, або надан-
ня загальних знань. Метою підготовки кадрів є надання
професійних знань і навичок. Це впливає на економіч-
ний механізм функціонування стосовно того, хто несе
витрати. Порівняльні характеристики освіти і підготов-
ки кадрів наведено в таблиці 1.

Система підготовки кадрів виконує свої функції че-
рез освітні заклади різних рівнів, типів і форм органі-
зації системи освіти, а також мережу підвищення квал-
іфікації безпосередньо на виробництві, які здійснюють
навчальну, методичну, наукову та управлінську діяль-
ність у сфері подальшої підготовки кадрів протягом всієї
трудової діяльності працівників після отримання першої
(базової) професійної освіти.

Підготовка кадрів є органічним елементом системи
освіти. Базою завжди виступає повна загальна освіта
(державний стандарт), здобуття якої гарантується Кон-
ституцією. Наступним етапом є базова вища (бакалавр)

Таблиця 1. Характеристики освіти та підготовки кадрів

Характерні 
риси 

Освіта Підготовка кадрів 

Мета Розвиток людської особистості її талантів, розумових 

і фізичних здібностей, виховання високих моральних 
якостей, формування громадян, здатних до свідомого 

соціального вибору, підвищення освітнього рівня 

народу, забезпечення народного господарства 
кваліфікованими фахівцями 

 Здобуття певної кваліфікації за 
конкретним напрямом професійної 
спеціалізації на базі загальної середньої 
освіти з метою подальшого 

працевлаштування 

Функції Пізнавальна, виховна і економічна; гуманізації, 
культурного успадкування, розвиваюча, 

перетворююча, прогностична, координуюча, 

адаптивна, профорієнтаційна, підготовка до трудової, 
суспільно-політичної діяльності, до сімейного життя  

Соціально-економічна, пізнавальна, 

адаптивна, прогнозна, регулююча 

Охоплення Всі верстви населення до 17 років Населення працездатного віку, що має 
вже повну освітню базу і прагне 

отримати спеціальність 

Витрати Джерелами коштів є переважно державні кошти, в 

окремих випадках можливі кошти приватних осіб та 
суб’єктів господарювання 

Кошти державних бюджетів різних 

рівнів, кошти приватних осіб, суб’єктів 

господарювання 

Характер За Конституцією [cт. 53] загальна середня освіта в 
Україні є обов’язковою і безкоштовною  

Не є загальнообов’язковою, отримується 
за вибором споживача 
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та повна вища (спеціаліст, магістр)
професійна освіта. Після отриман-
ня професійної освіти весь наступ-
ний період професійного вдоско-
налення фахівця пов'язаний саме
з післядипломною освітою.

Відмінність системи підготов-
ки кадрів у порівнянні з системою
освіти становить діюча структура
підвищення кваліфікації безпосе-
редньо на виробництві, яка в тако-
му сенсі відсутня в навчальних зак-
ладах. Це призводить до значно-
го розгалуження елементів систе-
ми, оскільки підвищенням кваліф-
ікації своїх кадрів повинно займа-
тись апріорі кожне підприємство,
щоб бути конкурентоспромож-
ним. Проте й у цьому випадку між
системою підготовки кадрів та ос-
вітою існує тісний зв'язок, який полягає в залученні ква-
ліфікованих викладачів навчальних закладів до підго-
товки кадрів безпосередньо на виробництві, викорис-
тання знань і практичного досвіду спеціалістів вироб-
ництва для закладів освіти. Саме поєднання класичних
уявлень про вищу школу із залученням досвіду спец-
іалістів практиків в системі підготовки кадрів є однією з
відмінностей цієї системи від системи підготовки кадрів.
Це певною мірою ускладнює дослідження проблеми.
В таблиці 2 наведено основні відмінності щодо основ-
них положень про підготовку кадрів та післядипломну
освіту.

Післядипломна освіта передбачає рівень освіти,
об'єктивна поява якого пов'язана з розвитком суспіль-
ства і необхідністю постійного підвищення професійно-
го рівня кадрів у відповідності до вимог науково-техні-
чного прогресу. В країнах з розвиненою ринковою еко-
номікою післядипломна освіта має різні назви: "освіта
дорослих", "освіта протягом життя", безперервна осві-
та та самоосвіта.

Післядипломну освіту фахівці називають "короною
освіти". Вона є складовою частиною національної сис-
теми освіти. Бурхливий розвиток післядипломної осві-
ти збігся із входженням України на шлях ринкового роз-
витку на початку 1990-х років.

Зміст післядипломної освіти визначається вимога-
ми суспільства до кадрового забезпечення економіки
країни спеціалістами з урахуванням перспектив розвит-
ку окремих галузей. Економічна сутність значення після-
дипломної освіти полягає в забезпеченні економіки краї-
ни висококваліфікованими кадрами, здатними працю-
вати більш продуктивно, адже підвищення продуктив-
ності праці — це об'єктивний економічний закон.

У сучасних умовах структурних зрушень в Україні
значенню продуктивності праці не надається належна
увага. В науковій літературі і практичній діяльності ця
категорія не знаходить достатньої розробки в контексті
вирішення складних проблем побудови нової системи
соціально-економічних відносин в суспільстві. Об'єк-
тивні зміни, що відбуваються у суспільстві на шляху еко-
номічного зростання, визначатимуться саме рівнем які-
сно нового кадрового забезпечення галузей економі-

ки, здатних підняти на новий щабель продуктивність
праці.

Основними завданнями закладів післядипломної
освіти є запровадження гнучкої системи безперервної
освіти громадян, яка має на меті їх адаптацію до про-
фесійної діяльності в умовах швидкої зміни соціально-
економічних відносин. Задля цього розробляються та
впроваджуються різноманітні форми навчання,
здійснюється теоретичне, навчально-методичне, орган-
ізаційне та інформаційне його забезпечення. Спільно із
замовниками забезпечується оптимальна періодичність
та терміни навчання з урахуванням встановленого по-
рядку атестації фахівців. Розробляються, проходять
апробацію та впроваджуються інноваційні технології на
підприємствах, в установах, організаціях відповідної
галузі чи сфери. Спільно з органами управління закла-
ди післядипломної освіти проводять соціологічний мо-
ніторинг та статистичний аналіз, що мають на меті виз-
начення перспектив і напрямків розвитку галузі, спо-
собів управління нею та потреб у відповідному підви-
щенні кваліфікації чи перекваліфікації фахівців,
здійснення фундаментальних, пошукових та прикладних
наукових досліджень з проблем розвитку певної галузі
та післядипломної освіти.

Складовою частиною діяльності закладів післядип-
ломної освіти є участь у виконанні державних, галузе-
вих та регіональних цільових наукових програм, підви-
щення кваліфікації професорсько-викладацького скла-
ду, підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів
вищої кваліфікації в першу чергу для системи післядип-
ломної освіти, підготовка підручників, посібників, нау-
ково-методичних розробок, збірників наукових праць,
монографій, періодичних видань.

Заклади післядипломної освіти поширюють серед
громадськості знання, пов'язані із функціонуванням
відповідної галузі, надають платні освітні, експертні,
видавничі, інформаційні та інші передбачені Статутом
послуги, здійснюють виробничо-комерційну діяльність
з метою розвитку закладу, покращення умов праці та
навчання учасників навчального процесу, впроваджують
інноваційні технології на підприємствах, в установах,
організаціях відповідної галузі чи сфери.

Таблиця 2. Характеристика підготовки кадрів та післядипломної
освіти

Основні риси Підготовка кадрів Післядипломна освіта 
Зміст Забезпечення економіки 

кваліфікованими 

працівниками різних рівнів 
підготовки 

Забезпечення галузей економіки у 

відповідності із швидко змінюваними 

потребами економіки 
висококваліфікованими кадрами з вищою 

продуктивністю праці та синергічним 

ефектом від поєднання кількох освіт 

Форми організації Освітні заклади I–IV рівнів 

акредитації, професійно-

технічні училища, можлива 
організація навчання 

безпосередньо на 

виробництві, а також за 
кордоном 

Заклади післядипломної освіти курси, 

центри 

Мета Отримання професії, в тому 

числі первинне, та подальше 
її поглиблення, а також 

перепідготовка 

Одержання нової спеціальності, 
кваліфікації та професії на основі раніше 
здобутої освіти чи поглиблення знань 

Джерела 

фінансування 

Бюджетні кошти, кошти 

суб’єктів господарювання, 

фізичних осіб 

Кошти фізичних осіб, кошти 

підприємств, установ організацій 
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Разом з відповідними міністерствами та відомства-
ми України, місцевими органами виконавчої влади зак-
лади освіти зміцнюють навчально-матеріальну базу,
обладнують її передовим устаткуванням, поліграфіч-
ною, обчислювальною технікою, забезпечують слухачів
необхідними житлово-побутовими умовами, розробля-
ють та реалізують міжнародні програми і проекти в га-
лузі післядипломної освіти на підставі угод із зарубіж-
ними партнерами із залученням міжнародних органі-
зацій, асоціацій, фондів та інших зацікавлених сторін.

Система післядипломної освіти не є замкнутою сис-
темою, вона знаходиться в постійній взаємодії з зовні-
шніми і внутрішніми елементами в суспільстві. Для роз-
винених країн характерні два підходи щодо підготовки
спеціалістів: технологічний і інженерний. При техноло-
гічному підході посилена увага звертається на приклад-
ну сторону навчання і менша надається питанням теорії.
Інженерний підхід передбачає поглиблене вивчення
теорії і передбачає грунтовні знання з математики. В
інженерній освіті намітилась орієнтація на підготовку
елітарних груп спеціалістів для інженерно-інноваційної
та науково-дослідницької діяльності з пріоритетних на-
прямів науково-технічного прогресу: матеріалознавства
і технології нових матеріалів, машинобудування, ком-
п'ютерної науки та інженерії, автоматизації і управлін-
ня, проектування і технології електронних засобів,
інформаційної технології, біоінженерії, економіки про-
мисловості, екології, підготовки спеціалістів з інтеграль-
них міжгалузевих напрямів.

Динамізм та швидкі якісні зміни, які є ознакою сучас-
ного способу життя об'єктивно призводять до появи но-
вого феномену — освіти впродовж всього життя людини.
Відповідно чого післядипломна освіта наповнюється но-
вим інноваційним змістом, інструментами забезпечення
якого виступають: дистанційна освіта, ЗМІ, громадські
організації, освітні технології на базі епістомологічних та
герменевтичних аспектів педагогіки і дидактики.

Вирішальним фактором розвитку освіти виступає
суспільний попит. Але не прогнозований розвиток ос-
вітньої системи без урахування потреб ринку праці може
привести до неадекватного розвитку системи освіти до
більш високих рівнів і, як наслідок, надмірна пропози-
ція призведе до інтелектуального безробіття. Прояви
такої ситуації можна спостерігати за даними звернень
випускників вищих навчальних закладів до центрів зай-
нятості в пошуках роботи.

Важливою структурною зміною в системі вищих шкіл
зарубіжних країн є збільшення кількості вищих навчаль-
них закладів, які готують спеціалістів на післядипломно-
му рівні або здійснюють підготовку без відриву від ви-
робництва в системі дистанційного навчання, в умовах
пошуку нових форм організації навчального процесу,
комбінування заочної та вечірньої форми навчання.

ВИСНОВОК
На основі проведеного аналізу післядипломної ос-

віти як чинника підвищення ефективності суспільного
виробництва виявлено її специфіку у контексті держав-
ного управління. Встановлено, що специфічні особли-
вості закладів післядипломної освіти визначаються сфе-
рою їх дії в секторі надання освітніх послуг. Заклади
післядипломної освіти мають справу із зрілими слуха-

чами, які вже отримали одну або більше вищих освіт.
Слухачі цих закладів, виходячи з реалій ринкових відно-
син, вже працюють за необхідними на ринку праці спе-
ціальностями, але не мають систематизованих знань зі
спеціальності та відповідного диплому про вищу освіту.
Наприклад, слухач може працювати бухгалтером чи еко-
номістом, а за першою освітою мати диплом інженера
чи педагога.

Іншою особливістю післядипломної освіти є підви-
щені вимоги до підбору професорсько-викладацького
складу закладів післядипломної освіти. Те, що ці закла-
ди освіти перенавчають студентів, які вже мали освіту,
технічну чи гуманітарну, вимагає більш жорстких кри-
теріїв відбору щодо викладачів і відповідного заохочен-
ня останніх розмірами оплати праці, яка коливається від
нормативно встановлених розцінок в інститутах, що зай-
маються перепідготовкою безробітних за направлення-
ми Центрів зайнятості до договірних у закладах освіти,
які перенавчають на комерційній основі.

Організація навчання в закладах післядипломної
освіти вимагає впровадження прогресивних методів і
застосування новітніх технологій у процесі навчання.
Особливо це стосується проведення занять з підвищен-
ня кваліфікації та підготовки керівників підприємств,
державних службовців, підготовки семінарів, конфе-
ренцій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальним викликом як для розвинутих ринкових, так і

сучасних трансформаційних суспільств є реконструкція ста-
рих багатоквартирних будинків, оскільки це пов'язано із вкла-
данням значних грошових коштів. Наукове вирішення цієї
проблеми має важливе соціальне, ринкове та технічне зна-
чення для забезпечення сталого розвитку міських територій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню питань реконструкції п'ятиповерхових
будинків, що з'явилися як результат масової забудови у
другій половині ХХ ст. на теренах СРСР, а також проблем
управління нерухомістю та ефективних будівель, узагаль-
ненню зарубіжного досвіду реконструкції житлового фон-
ду, аналізу моделей кредитування програм реконструкції та
практики здійснення проектів сучасних екоміст як втіленню

УДК 351:332.8
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STATE PROMOTION OF HOUSING RECONSTRUCTION IN A MARKET SOCIETY

У статті аналізується проблема державного впливу щодо стимулювання реконструкції ста-
рих багатоквартирних будинків, побудованих ув 50—60-ті роки ХХ століття за умов ринкових
трансформацій та забезпечення сталого розвитку сучасних територій. Порівнюється накопи-
чений досвід державного регулювання процесами реалізації проектів реконструкції панель-
них багатоквартирних будинків у розвинутих ринкових соціальних практиках.

This article analyzes the problem of the state influence on renovation of old apartment buildings
built in the 50—60 years of the twentieth century under the conditions of market transformations
and sustainable development of modern areas.

Acquired experience of state regulation processes in reconstruction of panel apartment buildings
in the developed market social practice is compared.

Ключові слова: державні впливи в ринковому суспільстві, реконструкція житлового фонду, сталий те-
риторіальний розвиток, управління нерухомістю, програми та технології реконструкції об'єктів нерухо-
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концепції сталого розвитку територій присвячують свої на-
укові праці Л. Бачинська, Ю. Бойков, М. Бродач, О. Гурко,
О. Дмитрієв, В. Іванов, М. Костецький, В. Лимаренко, І. Лук-
манова, Н. Олійник, Р. Орлович, Ю. Рябець, С. Слободенюк,
Ю. Табунщиков, О. Хан, Е. Шафранко, М. Шилкін та ін.

Проте чимало питань, що стосуються інституціоналізації
ринку нерухомості, зокрема включення процесу реконст-
рукції старого житлового фонду до програм розвитку рин-
кових відносин та стратегій сталого розвитку територій в
умовах трансформаційного українського суспільства, ще
залишаються поза увагою науковців.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є узагальнення теоретичних підходів

щодо реконструкції старого житлового фонду за умов рин-
кових трансформацій та забезпечення сталого розвитку су-
часних територій.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Минуле століття людської історії привнесло з собою

динамічне зростання міських територій та систем розселен-
ня, внаслідок чого значно загострилися екологічні пробле-
ми урбанізованих територій, що викликані антропогенним
впливом на природний ландшафт та забрудненням оточую-
чого середовища. Цей виклик спричинив відповідну реак-
цію, пов'язану з формуванням екологічної концепції подаль-
шого людського розвитку, зокрема, й адекватних перетво-
рень на урбанізованих територіях.

Реальним втіленням програми подальшого розвитку
людства з можливістю вирішення екологічних проблем ста-
ла концепція сталого розвитку (Sustainable development), що
проголошена у Ріо-де-Жанейро в червні 1992 року на Кон-
ференції ООН по навколишньому середовищу і розвитку
[11]. Сам термін "сталий розвиток" отримує визнання і по-
ширення після публікації доповіді, підготовленої для ООН у
1987 р. Міжнародною комісією з навколишнього середови-
ща і розвитку, яку очолювала на той час прем'єр-міністр
Норвегії Гру Харлем Брундтланд. У доповіді "Наше спільне
майбутнє" зазначається, що "стратегія сталого розвитку
спрямована на досягнення гармонії між людьми і між сусп-
ільством і природою", а "сталий розвиток — це такий роз-
виток, який задовольняє потреби теперішнього часу, але не
ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задоволь-
няти свої власні потреби" [10; 11].

Сталий розвиток окремих держав та їх територій пе-
редбачає розвиток трьох основних складових суспільного
життя: економічної, соціальної та екологічної. Економічна
складова передбачає оптимальне використання обмеже-
них природних ресурсів і застосування екологічних при-
родо-, енерго- і ресурсозберігаючих технологій. Соціаль-
на складова стосується збереження стабільності існуючих
соціальних і культурних систем і скорочення числа руйнів-
них конфліктів між людьми. З екологічної точки зору, ста-
лий розвиток має забезпечувати цілісність і життєздатність
біологічних і фізичних природних систем, перш за все тих,
від яких залежить глобальна стабільність усієї біосфери.
Поняття природних систем і ареалів проживання можна ро-
зуміти досить широко, включаючи в них створене люди-
ною середовище, наприклад, міста (впливи державного
управління з метою досягнення балансу між природним
середовищем та урбанізованими територіями). Основна
увага приділяється збереженню їх здатностей до змін і са-
мовідновлення [11].

Взаємозв'язок трьох зазначених складових успішно
реалізується завдяки стратегічному плануванню територі-
ального розвитку, з обгрунтуванням перспективи забудови
нових і реновації вже освоєних земель.

Основними принципами сталого розвитку територій, що
стосуються, зокрема, нерухомості та її ринку, фахівці вва-
жають наступне:

— обмеження висотності та підвищення щільності за-
будови;

— обмеження парку індивідуального транспорту та
формування системи громадського транспорту на еко-
логічних засадах; розміщення об'єктів громадського об-
слуговування переважно в межах пішохідної доступ-
ності;

— застосування енергозберігаючих та енергоефектив-
них технологій в будівлях;

— використання відновлюваних джерел енергії в інже-
нерній інфраструктурі;

— застосування системи сортування та переробки
відходів;

— впровадження ландшафтної стратегії;
— інтеграція окремо розміщених об'єктів нерухомості

з поверхнею землі та застосування середовищного підходу
тощо [10].

Сучасне містобудування враховує нові екологічні вимоги
й здійснюється в двох основних напрямках: створення но-
вих екологічних компактних поселень та екологічна рекон-
струкція існуючих міст. Можна навести приклади будівниц-
тва невеликих екологічних поселень чи екокварталів в ок-
ремих містах, на територіях яких реалізується екологічна
рівновага, тобто вирішено екологічні проблеми, що є харак-
терними для великих міст [10].

Що стосується сучасних українських міст, то великим
викликом для них стає застарілий житловий фонд або так
звані "хрущовки" [1].

Досвід панельного домобудівництва 50-х — 60-х
років прийшов до СРСР з Європи, де цей тип житла поча-
ли зводити ще наприкінці ХІХ століття в рамках програм
соціального партнерства роботодавця і найманих робіт-
ників. Мінімізація параметрів квартири в такому будинку
обгрунтовувалась тим, що людині для здорового існуван-
ня достатньо 9-ти квадратних метрів. Активна ж реаліза-
ція проектів реконструкції старих багатоквартирних бу-
динків почалася у країнах Західної Європи в 80-х — 90-х
роках ХХ століття. Відтак, можна говорити про накопи-
чення певного організаційного та інженерного практич-
ного досвіду щодо вирішення задач їхньої реконструкції.
Найважливішою складовою в реалізації цих проектів вва-
жається їх державне стимулювання в умовах ринкових
трансформацій, зокрема, це стосується прийняття паке-
ту нормативних та фінансових інструментів на законодав-
чому рівні [12].

"Хрущовки" як житловий фонд — це, в основному, па-
нельні п'ятиповерхові будівлі, з холодним горищем, пле-
сатою або двосхилою покрівлею, спрощеним рішенням у
плануванні квартир, зношеними інженерними системами,
не якісним тепловим захистом. Проектуючи їх у 1955 р. та
керуючись підписаною М. Хрущовим постановою "Про усу-
нення надмірностей у проектуванні та будівництві", архі-
тектори економили на усьому можливому: бетоні, розмі-
рах кухонь (п'ять квадратних метрів), висоті поверху (2,7
метрів), — практично відмовившись від підсобних при-
міщень та абсолютно ігноруючи критерій енергоефектив-
ності [1].

Понад п'ятдесят років тому ці будинки зводились за 12
робочих днів, стрімко вирішуючи проблему існуючих на той
час повоєнних бараків та убогої невлаштованості післявоє-
нного побуту мільйонів сімей. Швидко зросли цілі міста,
житловий фонд яких на 80—90% сформований з панель-
них п'ятиповерхівок. В основному це компактні житлові зони,
що забезпечувались соціальною та інженерною інфраструк-
турами, а також близько примикали до промислових зон
(саме для задоволення потреб цих зон і сформувався да-
ний житловий фонд).

Проте той системний простір життєдіяльності люди-
ни, що вважався ефективним в умовах економіки так зва-
ного радянського періоду, сьогодні, в умовах ринкових
змін є повністю розбалансованим як з причин глибокої
ринкової деформації промислових зон, так і з причин
фізичної і моральної зношеності цього типу житлового
фонду [1].

До проблеми його обсягів (50—90% у загальній струк-
турі фонду), додаються й проблеми зовнішніх інженерних
систем та інфраструктури, що склалася в нинішній економіці
зі змінами в структурі зайнятості населення. Це означає, що
сьогодні назріла необхідність системної реконструкції па-
нельних п'ятиповерхівок. Вирішення даного ключового зав-
дання пов'язано зі стратегією формування сучасного про-
стору життєдіяльності городян, а саме: радикальним вирі-
шенням таких проблем українських міст:

— ветхого помешкання;
— енергоефективності житлово-комунального госпо-

дарства (ЖКГ);
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— модернізації інфраструктури сучасного міста, у тому
числі, транспортної;

— екології та здоров'я;
— зайнятості населення;
— забезпечення житлом молодої сім'ї тощо.
Наприклад, за оцінками фахівців проблема енергое-

фективності ЖКГ у цілому на 50 — 60% пов'язана саме з
п'ятиповерхівками [1; 2; 12]. Тобто не лише в інших краї-
нах, а й в Україні, як вже зазначалося, проблемою житло-
вого фонду є його старіння, поступова зношенність буді-
вель у процесі їх експлуатації протягом тривалого часу,
відтак, потребує певного "відновлення", реконструкції або
знесення [9].

У розвинутих ринкових соціальних практиках ця важ-
лива проблема вирішується в контексті завдань (функцій)
стратегічного управління нерухомістю [4] та інституціональ-
ного розвитку ринку нерухомості, зростання його місця і
ролі як індикатора соціально-економічного розвитку дер-
жави [5].

Звичайно ж, особливо актуальними для України мож-
на вважати принципи і технології реконструкції об'єктів
міської житлової забудови у країнах Східної Європи. Про-
те і в країнах Західної Європи унаслідок військових руйну-
вань після Другої світової війни і зростання кількості насе-
лення, виникає житлова криза, яка гостро відчувалась у
великих містах. У зв'язку з цим у 50-ті рр. XX ст. розпоча-
лось масове житлове будівництво із введенням у дію не-
дорогих малометражних квартир. У тих умовах питанням
споживчої якості квартир, їх комфортабельності, довгові-
чності та енергоекономічності приділялась незначна увага
[9].

Реконструкція старих панельних житлових будівель там
здійснюється у такий спосіб:

— надбудова додаткових поверхів;
— добудова лоджій, балконів, терас;
— перебудова будинку зі зміною його об'ємів (частко-

ве вилучення чи добудова нових фрагментів);
— зміна архітектурного вигляду будівлі шляхом онов-

лення фасадів, облаштування балконів, лоджій та ін.
Окрім того, процес реконструкції житлових будівель

супроводжується переходом на сучасні економічні системи
опалення, а також звуко- та теплоізоляції.

Проекти реконструкції житлових будівель, як відомо,
вимагають значних коштів, тому без підтримки держави ре-
алізовувати їх неможливо. Відтак, урядами європейських
країн було розроблено державні програми реконструкції
житлових будівель, для здійснення яких виділялись дер-
жавні субсидії та пільгові кредити для домовласників. Так,
програму реконструкції житлових будівель у Німеччині роз-
роблено і прийнято до реалізації в 90-х рр. XX ст. На ці цілі
урядом було виділено кредит у розмірі 70 млрд німецьких
марок під низькі проценти (4,6% річних). Позитивним на-
слідком реалізації програми стала реконструкція понад
90000 крупнопанельних будинків [8].

У Франції на даний час діє чотири державні програми з
реконструкції міської житлової забудови, а саме:

— програма покращення житла — надання домовлас-
никам субсидій до 35% вартості робіт та пільг (на термін
реконструкції не більше трьох років) при дотриманні визна-
чених умов;

— тематичні соціальні програми — надання домовлас-
никам субсидій до 70% вартості робіт для реконструкції
невеликих житлових будівель в інтересах населення з низь-
кими доходами;

— програма реновації будівель — надання домо-
власникам значних податкових пільг при проведенні ре-
конструкції (у разі їх відмови місцеві органи влади ма-
ють право продати об'єкт інвестору з метою його рекон-
струкції);

— програма ліквідації будівель з нездоровими умова-
ми проживання — надання ряду субсидій домовласнику на
знесення і реконструкцію ветхого житла (у випадку відмови
держава має право здійснити необхідні роботи за рахунок
домовласника).

Усі роботи за даними програмами проводяться буді-
вельними фірмами, які виграють конкурс (торги) на рекон-
струкцію будівель за наданими проектами та з пропози-
цією мінімального кошторису. При цьому, фірма-перемо-
жець складає погоджений з мешканцями графік організації
робіт з відновлення будинку, у тому числі, що стосується
заміни інженерних розводок і приладів сантехніки, старих
панелей зовнішніх стін і внутрішнього перепланування
квартир.

Реконструкція житлових будівель у Франції реалізуєт-
ся із застосуванням сучасної техніки, приладів і інструментів,
ресурсо- і енергозберігаючих технологій та ефективних бу-
дівельних матеріалів, що дозволяє реконструювати житло-
вий будинок залежно від обсягу робіт за 3—6 місяців. Важ-
ливим принципом реконструкції житлових будівель є те, що
її проводять, як правило, без виселення мешканців із мак-
симальним дотриманням побутових умов їх проживання [3;
6—9].

У США діють федеральні програми реконструкції жит-
лових будинків на рівні мікрорайону. Обов'язковою умовою
бюджетного фінансування реконструкції житлового будин-
ку є експертиза вартості 25-річного житлового циклу його
експлуатації.

Однією із основних бюджетних статей витрат держа-
ви на житлове будівництво у Нідерландах є дотування про-
грам реконструкції районів старої забудови. Реконструк-
ція житлових будинків здійснюється за підтримки єдиного
Фонду оновлення міст, в який уряд щорічно вносить близь-
ко 500 млн доларів. У межах цих програм муніципалітетам
виділяються дотації на додаткову теплоізоляцію зовнішніх
стін, покрівлі й вікон. Окрім того, існують й інші проекти
субсидування при реконструкції житлових будівель, де
уряд бере на себе витрати, пов'язані з установкою ліфтів у
багатоповерхових будинках та адаптацією будинків для
людей з обмеженими фізичними можливостями (установ-
ка сходових підйомників, реконструкція ванних кімнат і ку-
хонь).

У Швеції витрати на реконструкцію, утримання і тех-
нічне обслуговування житлової забудови повністю
відшкодовуються за рахунок квартирної плати, що вклю-
чає амортизаційні відрахування на реконструкцію, утри-
мання і технічне обслуговування житлових будинків. У
цілому, квартплата становить 15—50% від сумарного
доходу сім'ї.

Отже, у країнах з розвинутою ринковою економікою на
реконструкцію житлових будівель спрямовується значна
частка інвестицій від держави. За оцінками спеціалістів, ча-
стка інвестицій на реконструкцію житлових будівель у Німеч-
чині становить 70%, у Канаді і Данії приблизно до 50% від
загального обсягу коштів, які залучаються на нове будів-
ництво. У США ця частка перевищує 40%, аналогічна тен-
денція спостерігається у Нідерландах. Варто зазначити, що
західні спеціалісти вже зараз розробляють інноваційні тех-
нології реконструкції житлових будинків сучасних серій (тоб-
то працюють на майбутнє) [3; 6; 9].

Слід також зазначити, що житлові будівлі інду-
стріального періоду домобудування займають, як правило,
цінну в містобудівному плані територію, яка має достатньо
розвинуту мережу закладів соціального, транспортного,
інженерного обслуговування, систему озеленення і благо-
устрою територій міських кварталів та мікрорайонів [13].
Тому програми комплексної реконструкції, з одного боку,
включають заходи по збереженню і максимальному вико-
ристанню існуючої інфраструктури, а з іншого, — еко-
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номічні, соціальні й технічні можливості подальшого роз-
витку міст у сучасних умовах інформаційного ринкового
суспільства.

ВИСНОВКИ
Реалізація програм реконструкції житлового фонду

дозволяє підвищити соціальний статус і привабливість
міських територій, які стали для населення малопрестиж-
ними; урізноманітнити забудову; збільшити її функціональні
можливості; знизити експлуатаційні витрати, підвищити рин-
кову вартість нерухомості тощо.

Зарубіжний досвід збереження і оновлення житлово-
го фонду показує, що його реконструкція і модернізація
досягають позитивних соціальних і економічних резуль-
татів за умови дотримання низки принципових положень
[2]. По-перше, перебудова будь-якого житлового об'єкту
має здійснюватись на основі попередньо розробленої
концепції, тобто з урахуванням місця розташування
будівлі на певній території. Таким чином досягається збе-
реження гармонійності в оновленні міського кварталу чи
мікрорайону.

По-друге, у процесі реконструкції повинна забезпечу-
ватись збалансованість технічних заходів з комплексом
організаційних процедур в рамках системної концепції ре-
конструкції міста (району). Ця концепція має визначати
об'єкт реконструкції, з одного боку, як невід'ємну частину
загальноміських організаційної та інженерних систем, а з
іншого, як залежну від них частину.
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Практична діяльність органів управління і сил єдиної

державної системи цивільного захисту України та ефек-
тивність заходів щодо протидії надзвичайним ситуаціям

УДК 347.132.15

О. Г. Барило,
к. т. н., с. н. с., старший науковий співробітник наукового відділу,
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ
С. П. Потеряйко,
к. військ. н., доцент, провідний науковий співробітник наукового відділу,
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ
В. О. Тищенко,
к. держ. упр., доцент, учений секретар, Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту, м. Київ
О. С. Биков,
начальник Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Черкаської області, м. Черкаси

МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОГО СКЛАДУ СИЛ І
ЗАСОБІВ ДЛЯ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

O. Barylo,
candidate of engineering sciences, senior research worker of the scientific department
of the Institute of the state administration in sphere of civil protection, Kyiv
S. Poteryayko,
candidate of military sciences, associate professor, leading research worker of the scientific department
of the Institute of the state administration in sphere of civil protection, Kyiv
V. Tyshchenko,
candidate of state administration, associate professor, academic secretary of the Institute of the state
administration in sphere of civil protection, Kyiv
O. Bykov,
chief of the educational methodical centre of civil protection and life safety of Cherkassy region, Cherkassy

THE MODEL OF DETERMINING THE ESSENTIAL FORCES AND FACILITIES TO REACT ON EMERGENCIES

Сьогодні в умовах реалізації рішень Уряду України щодо розвитку конституційних засад демократич-
ної, правової, соціальної держави та формування громадянського суспільства важливим питанням є своє-
часне та адекватне реагування на надзвичайні ситуації, зростання кількості та масштабності яких стано-
вить загрозу національній безпеці України в економічній, соціальній та екологічній сферах.

У таких умовах на органи державного управління у сфері цивільного захисту покладаються важливі зав-
дання щодо здійснення комплексу заходів із реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків.
Масштабність та складність цих завдань вимагає підвищувати ефективність функціонування органів дер-
жавного управління у сфері цивільного захисту до рівня, що забезпечує їх виконання. У той же час, досвід
діяльності органів державного управління свідчить про те, що рішення, які ними приймаються щодо залу-
чення сил і засобів, необхідних для ліквідації надзвичайних ситуацій, не завжди відповідають реальним
потребам.

У науковій статті запропоновано модель визначення необхідної кількості сил і засобів цивільного захи-
сту для реагування на надзвичайні ситуації.

At the present time in Ukraine in the process of implementation of government decisions on the development
of democratic, legal and social state and building civil society the important issue is well-timed and adequate
reaction on emergencies the growth and extension of which is considered as the threat to national safety of
Ukraine in economic, social and ecological spheres. Important tasks on the realization of reaction measures on
emergencies and elimination of their consequences are entrusted on the state administration bodies in the
sphere of civil protection.

The complexity of these tasks requires to increase the effectiveness of state administration bodies in sphere
of civil protection which provides tasks implementation. At the same time, the experience of the state
administration's activity indicates that the decisions concerning forces and facilities involved in elimination of
emergencies are not always relevant.

The article suggests the model of determining the essential forces and facilities to react on emergencies.

Ключові слова: державне управління, цивільний захист, надзвичайна ситуація, сили і засоби, модель,
система показників, критерій дослідження.

Key words: public administration, civil defence, extraordinary situation, forces and facilities, model, system of
indexes, research criterion.

не завжди відповідають вимогам сьогодення. Існуючі
недоліки в організації реагування на надзвичайні ситу-
ації, прийнятті своєчасних і адекватних оперативній об-
становці рішень, а також у проведенні аварійно-ряту-
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вальних та інших невідкладних робіт свідчать про недо-
статній рівень організації управління в надзвичайних
ситуаціях.

Таким чином, існує проблема, яка полягає у тому,
що з однієї сторони — обсяги та зміст завдань, які
ставляться перед керівниками органів управління, зро-
стають та ускладнюються, а з іншої — методика виз-
начення раціонального складу сил і засобів для
ліквідації надзвичайної ситуації недостатньо дослідже-
на, а у діях керівників прослідковується шаблонність,
догматизм у сприйнятті вимог керівних документів, не-
спроможність проявляти творчість, рішучість та напо-
легливість.

Дослідження виконано в межах Програми наукової
і науково-технічної діяльності п. 7 Пріоритетних на-
прямів наукових досліджень Інституту державного уп-
равління у сфері цивільного захисту (пп. 5.2 — науко-
во-методологічні підходи до вивчення проблем держав-
ного управління у сфері цивільного захисту) та тісно
пов'язане з Програмою перспективного розвитку Інсти-
туту державного управління у сфері цивільного захисту
на 2014—2021 роки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У попередніх наукових дослідженнях узагальнено

та систематизовано теоретичні та методологічні поло-
ження, що надають прийняттю рішень характеру нау-
ково-обгрунтованого процесу, досліджено базові мо-
делі науково обгрунтованого управління в соціальних
системах [1], розглянуто питання забезпечення прийнят-
тя органами державного управління обгрунтованого
рішення на застосування сил і засобів цивільного захи-
сту за рахунок удосконалення інформаційного забез-
печення [2], запропоновано науково-методичний апарат
вибору найбільш раціонального рішення на застосуван-
ня сил і засобів цивільного захисту [3], досліджено кри-
терії оцінювання ефективності функціонування органів
державного управління у надзвичайних ситуаціях [4],
досліджено проблемні питання щодо організації робо-
ти органів управління у надзвичайних ситуаціях [5], до-

сліджено послідовність та зміст роботи керівника орга-
ну управління у надзвичайній ситуації, запропоновано
модель процесу управління під час реагування на над-
звичайну ситуацію [6]. Але наукового завдання щодо
розробки моделі процесу визначення необхідного скла-
ду сил і засобів цивільного захисту для реагування на
надзвичайну ситуацію не вирішувалося.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На підставі попередніх наукових досліджень, уза-
гальненого досвіду дій органів управління та сил ци-
вільного захисту розробити модель процесу визначен-
ня необхідного складу сил і засобів цивільного захисту
для реагування на надзвичайну ситуацію.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Досліджено, що з метою якісної організації управ-

ління силами і засобами цивільного захисту під час ви-
конання завдань заздалегідь розробляються алгорит-
ми дій керівників та органів управління, які повинні
відповідати реальним процесам, що можуть виникнути
під час розвитку надзвичайної ситуації та забезпечити
прийняття обгрунтованого рішення [4, 5].

Для вирішення цієї задачі вибудовується певна по-
слідовність дій керівників, органів управління та сил ци-
вільного захисту, які являють собою окремі алгоритми
для конкретних ситуацій і для різних ланок органів
управління, що є безпосереднім процесом управління.
У попередніх наукових дослідженнях формалізовано
процес управління під час реагування на надзвичайну
ситуацію за допомогою алгоритмічної моделі, яку на-
ведено на рисунку 1 [6].

За результатами проведення першочергових за-
ходів та оцінки обстановки керівник робіт приймає
рішення, складовою якого є визначення необхідного
(оптимального) складу сил і засобів, які доцільно залу-
чити до ліквідації надзвичайної ситуації.

Для вирішення цього завдання сформовано систе-
му показників щодо визначення необхідного складу сил
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Рис. 1. Алгоритмічна модель процесу управління під час реагування
на надзвичайну ситуацію
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і засобів цивільного захисту для реагування на надзви-
чайні ситуації за визначеними частковими методиками,
які можливо використати для конкретної надзвичайної
ситуації.

Досліджено, що формування системи показників
визначення необхідного складу сил і засобів цивільно-
го захисту щодо реагування на надзвичайні ситуації
доцільно здійснювати за показниками часткових мето-
дик, які використовуються у конкретній ситуації.

У систему вихідних даних запропоновано ввести
часткові показники, системні показники, загальносис-
темний показник та критерій дослідження [8].

Систему показників, яку можливо використовувати
для визначення необхідного складу сил і засобів у певній
надзвичайній ситуації, наведено у таблиці 1 [8].

Розглянемо модель визначення необхідного скла-
ду сил і засобів для ліквідації надзвичайної ситуації, що
пропонується.

На підставі вищерозглянутої алгоритмічної моделі
процесу управління під час реагування на надзвичай-
ну ситуацію [6] та запропонованому науково-методич-
ному підході щодо формування системи показників з
визначення необхідного складу сил і засобів для ре-
агування на надзвичайні ситуації, який полягає у ком-

Таблиця 1. Система показників дослідження
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плексному використанні часткових, системних та за-
гальносистемного показників шляхом їх згортання та
визначення критерію, умови коли кількість наявних
аварійно-рятувальних та забезпечуючих підрозділів
дорівнює, або більша кількості необхідних [7] про-
понується модель процесу визначення необхідного
складу сил і засобів цивільного захисту для реагуван-
ня на надзвичайну ситуацію, яку наведено на рисунку
2.

Під час зміни повсякденної обстановки внаслідок
виникнення надзвичайної ситуації керівник з організації
робіт з ліквідації надзвичайної ситуації на підставі про-
позицій штабу оцінює обстановку, визначає примірний
обсяг робіт та послідовність виконання за їх важливі-
стю, оцінює кількість наявних сил і засобів, які на да-

ний час є в його розпорядженні, показники місцевості,
віддає вказівки щодо підготовки вихідних даних для
прийняття рішення щодо ліквідації надзвичайної ситу-
ації (блок 1 — вхідних даних).

У подальшому штаб здійснює вибір часткових ме-
тодик для визначення необхідної кількості сил і за-
собів, які доцільно застосовувати в умовах конкрет-
ної надзвичайної ситуації. Штаб здійснює розрахун-
ки необхідної кількості різнорідних підрозділів за їх
функціональним призначенням за частковими мето-
диками (блок 2 — розрахунковий за частковими ме-
тодиками).

Визначається сумарна кількість аварійно-рятуваль-
них та забезпечуючих підрозділів, яку необхідно за-
лучити до ліквідації надзвичайної ситуації та по-

Рис. 2. Схема моделі визначення необхідного складу сил і засобів
для ліквідації надзвичайної ситуації
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рівнюється з сумарною кількістю аварійно-рятуваль-
них та забезпечуючих підрозділів, яка є в наявності у
керівника робіт (блок 3 — розрахунковий за систем-
ними показниками).

Розраховується ступінь відповідності кількості на-
явних аварійно-рятувальних та забезпечуючих підроз-
ділів необхідній для виконання завдання (блок 4 — уза-
гальнення розрахунків за загальносистемним показни-
ком).

Розглядається досягнення критерію дослідження
(блок 5 — логічний) — умови коли кількість наявних
аварійно-рятувальних та забезпечуючих підрозділів
дорівнює, або більша кількості необхідних.

Якщо ступінь відповідності кількості наявних ава-
рійно-рятувальних та забезпечуючих підрозділів не-
обхідній для виконання завдання більше, або дорівнює
одиниці, то на підставі проведених розрахунків розроб-
ляється задум дій, складовою якого є визначення необ-
хідного угруповання сил і засобів для ліквідації надзви-
чайної ситуації.

Якщо ступінь відповідності кількості наявних ава-
рійно-рятувальних та забезпечуючих підрозділів не-
обхідній для виконання завдання менше одиниці, то
вносяться зміни у блок вхідних даних, проводяться до-
даткові розрахунки за частковими методиками з метою
визначення необхідної кількість додаткових сил і за-
собів для виконання завдання щодо ліквідації надзви-
чайної ситуації.

ВИСНОВОК
Таким чином, можна очікувати, що запропонована

модель забезпечить своєчасне і обгрунтоване визначен-
ня необхідного складу угруповання сил цивільного за-
хисту для виконання завдань щодо ліквідації надзвичай-
ної ситуації.

Позитивним у вищезазначеній моделі є її універ-
сальність, тобто наповнення блоку 2 (розрахунковий за
частковими методиками) може бути й іншим у залеж-
ності від характеру надзвичайної ситуації. На відміну від
існуючих моделей вона дозволяє комплексно застосо-
вувати необхідні часткові методики з частковими показ-
никами та шляхом їх згортання у системні та загально-
системний показники і критерій дослідження визначи-
ти необхідний склад сил і засобів для реагування на
конкретну надзвичайну ситуацію та прийняття обгрун-
тованого рішення.

Подальшим напрямом наукових досліджень з вище-
розглянутої проблематики вбачається в науковому об-
грунтуванні способу раціонального розподілу необхід-
них сил і засобів за завданнями, напрямками та райо-
нами з метою повного і якісного виконання усього об-
сягу завдань з ліквідації надзвичайної ситуації.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розкрити особливості державно-приватного партнер-

ства як механізму ефективного управління, модернізації та
розвитку соціально важливих сфер життєдіяльності та сис-
тематизувати стратегічні засади розвитку вітчизняної сис-
теми державно-приватного партнерства.

ВСТУП
Державно-приватне партнерство є системою відносин

між органами державної влади і представниками підприєм-
ницької сфери, при реалізації яких ресурси обох партнерів
поєднуються з відповідним розподілом ризиків, відповідаль-
ності і винагород між ними, для взаємовигідного співробі-
тництва на довгостроковій основі у створенні нових і мо-
дернізації діючих об'єктів, що мають потребу в залученні
інвестицій, і користування такими об'єктами. Проте сьогодні
концептуальні підходи суб'єктів державно-приватного парт-
нерства до процесу взаємодії часто надмірно поляризо-
вані. Це означає, що концепти ініціатора ДПП- проекту (в
Україні, як правило, це держава), відрізняються від кон-
цептів представників підприємницької сфери, а ті , в свою
чергу, від концептів безпосередніх одержувачів продукту
ДПП- проекту (представників громадянського суспільства).

Сьогодні система вітчизняного державно-приватного
партнерства недосконала: ДПП-концепти грунтуються пере-
важно на трендах минулих періодів і сьогодення, і не відпо-
відають та враховують вимоги майбутнього; управління ДПП
— процесами здійснюється за наявності великої кількості
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проблемних ситуацій і внутрішніх протиріч; не налагоджена
система тестування та контролю життєздатності проекту
ДПП за різними критеріями (ефективність, витратність,
зручність, актуальність); горизонтальні зв'язки між партне-
рами не прозорі; процедури узгодження їх інтересів не уні-
фіковані [2]. Також для вітчизняної практики характерна
реалізація серійних ДПП-проектів у форматі будь-якої однієї
галузі, а їх реалізація здійснюється або за моделями 80—
90-х рр. XX століття , або за дорогими індивідуальними про-
ектами.

Крім того, до перешкод на шляху розвитку вітчизняної
системи ДПП відносяться: недосконалість законодавчої
бази; відсутність привабливих для інвесторів проектів;
відсутність органів державної влади , відповідальних за
ініціацію і реалізацію проектів тощо.

Головна перешкода для розвитку ДПП, на думку дер-
жавних органів влади, — висока вартість фінансування; на
думку кредитних організацій — низька кредитоспро-
можність регіонів; на думку експертів Фонду Східна Європа
(ФСЄ), діяльність якого орієнтована на встановлення та по-
силення партнерства між неурядовими організаціями, місце-
вою владою, бізнесом та іншими зацікавленими сторонам
— відсутність добре опрацьованих і привабливих для інвес-
тування проектів, а також недостатня кількість гравців на
ринку для забезпечення конкурентоспроможності; на дум-
ку приватного інвестора — неповнота і недосконалість за-
конодавчої бази. На наш погляд, до найбільш важливих пе-
решкод на шляху розвитку вітчизняної ДПП — системи
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відноситься низька якість публічного характеру управління.
Це пояснюється прямою залежністю розвитку система дер-
жавно-приватного партнерства від розвитку системи публі-
чного управління.

Питанням розвитку ДПП присвячені праці як зарубіжних,
так і вітчизняних науковців, серед яких: Джозеф Е. Стігліц,
Стівен П. Осборн, Едвард Р. Йескомб, Емануель С. Савас,
Майкл Р. Рейч, Майкл Геддес, А. Антонова, В. Бесєдін, В.
Вакуленко, В. Геєць, О. Головінов, Н. Діденко, В. Дубниць-
кий, І. Запатріна, М. Лендьел, А. Мельник, Н. Мікула, О.
Навроцька, І. Сараєва, Є. Черевиков та інші. Однак, незва-
жаючи на активні наукові пошуки, комплексного досліджен-
ня науково-методичних засад використання державно-при-
ватного партнерства в українських реаліях як сучасного ме-
ханізму взаємодії органів державної влади та сфери підприє-
мництва в Україні не здійснено. Вищезазначене зумовлює
актуальність дослідження даного питання.

РЕЗУЛЬТАТИ
На сьогодні, цілком очевидно, що подальше відставан-

ня України від світових лідерів державно-приватного парт-
нерства неприпустимо. Для усунення перерахованих вище
недоліків і підвищення ефективного розвитку вітчизняної
системи державно-приватного партнерства, зроблена
спроба використовуючи метод "картування" системно по-
зиціонувати концепти проекту "Стратегії розвитку вітчиз-
няної системи державно-приватного партнерства на 2015—
2025 роки" (далі Стратегія). Пропозиції являють собою
алгоритм чітких послідовних цілеспрямованих дій в інсти-
туційній, правовій, організаційній, фінансово-економічній,
науковій та соціальній сферах, що забезпечують ефектив-
ний розвиток вітчизняної системи державно-приватного
партнерства, а також заміну дорогих і неефективних про-
ектів ДПП на більш ефективні та адекватні моделі, що
відповідають вітчизняним реаліям Мета Стратегії —
збільшення кількості ефективно реалізованих вітчизняних
ДПП-проектів, і, як наслідок, забезпечення ефективності
розвитку системи ДПП. Зміст даного проекту зводиться до
можливості створення реалістичного сценарію розвитку
вітчизняної ДПП-системи, приймаючи до уваги існуючі
проблеми та унікальні можливості.

Реалізація "Стратегії розвитку вітчизняної системи дер-
жавно-приватного партнерства на 2015—2025 роки" зво-
диться до наступних кроків:

1) розробка та прийняття Стратегії розвитку державно-
приватного партнерства в Україні на 2015—2025 роки. (Не-
обхідно підготувати за участю представників підприємницт-
ва та громадянського суспільства доповідь про пріоритети
та запропонувати проект Стратегії розвитку державно-при-
ватного партнерства в Україні на 2015—2025 роки);

2) введення єдиних стандартів у сфері ДПП — розро-
бити стандартні пакети послуг для учасників-партнерств;

3) впровадження системи громадського моніторингу та
експертизи якості проектів ДПП — розробити механізми та-
кого моніторингу та зворотного зв'язку;

4) інституційне посилення стратегічного планування та
координації у сфері ДПП — створити Раду з розвитку вітчиз-
няної системи ДПП;

5) посилення інституційно-інструментарної бази міжре-
гіональної координації дій учасників ДПП та проведення
уніфікації законодавства про ДПП;

6) запровадження системи стимулювання ДПП;
7) корегування існуючої нормативно- правової бази

щодо реалізації ДПП та прийняття нових;
8) інвентаризація та систематизація вітчизняних ме-

ханізмів, моделей і форм ДПП;
9) інтеграція у вітчизняну практику адаптованих ефек-

тивних зарубіжних моделей ДПП, з урахуванням вітчизня-
них реалій;

10) розвиток культури партнерства в інформаційно-ко-
мунікативній сфері;

11) створення консультаційних центрів широкого проф-
ілю і ДПП-порталів;

12) створення пул ДПП- проектів;
13) впровадження пропозицій користувачів (технологія

краудсорсинга).
Цей перелік заходів "Стратегії розвитку державно-при-

ватного партнерства в Україні на 2015—2025 роки" пропо-
нується об'єднати в 4 етапи (рис. 1).

Отже, перший етап — "усунення невідповідність у сфері існу-
ючої системи ДПП": законодавчих, організаційних, інституцій-
них. На даному етапі ДПП — система неефективна, через фраг-
ментарний характер функціонування.

Другий етап — "запит на інтелектуальність" — тиск
представників громадянського суспільства сприяє прийнят-
тю і реалізації суспільно важливих рішень.

Третій етап — "альтернативи інноваційного циклу" —
ангажування закордонної практики, зокрема розширення

1 етап 

(2014-2015) 

«Усунення 

невідповіднос
тей у сфері 
існуючої 
системи 

ДПП» 

4 етап  
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«Трансформа-

ція ДПП-

системи в 

систему 

державно-

приватного 

партнерства 

3 етап 
(2018-2022) 

«Альтерна 
тиви 

інновацій-

ного циклу» 

2 етап 

(2016-2018) 

«Запит на 

інтелектуаль-

ність» 

2014 - 2016 2017-2022 2022- 2025 
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перехідний період інтелектуальний перехід інноваційний період 

Рис.  1. Етапи реалізації  "Стратегії розвитку державно-приватного партнерства
в Україні на 2015—2025 роки"
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застосування ефективних зарубіжних моделей ДПП, з ура-
хуванням їх адаптації до вітчизняних умов.

Четвертий етап — "трансформація традиційної ДПП-
системи" — трансформація або "перенародження" існую-
чої вітчизняної системи державно-приватного партнерства
в систему публічно-приватного партнерства, що грунтуєть-
ся на неоінноваційному самоврядуванні. В якості каталіза-
тора можуть виступити: розвиток вітчизняної системи дер-
жавного управління, внутрішні інновації системи ДПП, зміна
пріоритетів держави, нові вимоги замовників (громадянсь-
кого суспільства), глобальна економічна криза у зв'язку з
новою "Кіндратівською" хвилею тощо.

На рисунку 2 представлені структурні елементи "Стра-
тегії розвитку державно-приватного партнерства в Україні
на 2015—2025 роки".

Згідно з рисунком 2 структурними елементи "Стратегії
розвитку державно-приватного партнерства в Україні на
2015—2025 роки" є мегатренди (інформаційне суспільство,
публічний характер управління, глобалізаційні процеси, де-
мократизація суспільства), компетенції (держави, грома-
дянського суспільства та підприємництва), інструменти (кра-
удсорсинг, інформатизація тощо), можливості та зміну дис-
курсу.

Під мегатрендом Стратегії розуміємо глобальні еко-
номічні процеси, що впливають на систему державного уп-
равління, економіку, суспільний розвиток і підприємницт-
во.

Першим мегатрендом є становлення та розвиток інфор-
маційного суспільства. Популярність вживання термінології
"інформаційного суспільства" зросла в Україні на початку
2000-х років, в ході підготовчих робіт до участі делегації
України в першому і другому зібранні Всесвітнього саміту з
питань інформаційного суспільства, а також в ході спроб
реалізації Рішень цього саміту після 2005 року. Відповідно
до перших Рішень саміту (Женевський план дій, 2003 рік),
Україна мала б розробити Національну стратегію розвитку
"інформаційного суспільства" та приступити до її реалізації.
Однак тільки в 2005 році в Україні були проведені Парла-
ментські слухання з цього питання і за їх результатами на
початку 2007 року був прийнятий Закон України "Про Ос-
новні засади розвитку інформаційного суспільства України
на 2007 — 2015 роки" від 09.01.2007 № 537-V. У серпні 2007
року був прийнятий План заходів з виконання завдань цьо-
го закону (Розпорядження КМУ від 15.08.2007 № 653-р),
проте Стратегія розвитку "інформаційного суспільства" в
Україні лишилася невизначеною.

Останні кілька років в Україні
відновлюються процеси становлення
інформаційного суспільства, активно
реалізується проект "Відкритий світ"
у рамках національного пріоритету
"Нова якість життя", затвердженого
Указом Президента України від 8 ве-
ресня 2010 року №895. Метою проек-
ту є подолання освітньої нерівності та
створення умов для якісної та доступ-
ної освіти, незалежно від місця його
проживання. Суть проекту — створен-
ня національної освітньої інформацій-
ної мережі на основі бездротових тех-
нологій (4G), стандартизації та уніфі-
кації методик навчання і оцінки знань,
а також впровадження інформаційно-
комп'ютерних технологій у систему
управління освітніми установами.

Другий мегатренд зводиться до
розвитку публічного характеру управ-
ління, який передбачає: підвищення
транспарентності діяльності органів

державного управління, що сприяє підвищенню відкритості
процесу державно-приватного партнерства; розвиток три-
партизму, тобто практики тристоронніх консультацій з ме-
тою вироблення компромісної тристоронньої угоди за
рішенням різних суспільно значущих питань або проблем.

Третім мегатрендом виступає глобалізація, що припус-
кає зростання значущості світової торгівлі, зростання гло-
бальної конкуренції.

У рамках даного мегатренду варто звернути увагу на
концепцію глобального суспільства (Global society), ідеї яко-
го вперше були висловлені давньогрецьким мислителем Діо-
геном, який для позначення глобального товариства або
товариства світу використовував поняття "космополіт".

Четвертий мегатренд зводиться до демократизації
суспільства, що передбачає зростання різноманітності
форм самоорганізації суспільства, "демократію знизу",
а також розширення форм участі громадянського су-
спільства в процесі державного управління, через участь
у прийнятті соціально важливих рішень.

Під інструментами Стратегії розуміємо технології, що
впливають на розвиток системи державно-приватного парт-
нерства. До таких технологій можна віднести: інформати-
зацію процесу державного управління, а також діяльності
органів державного управління; технологію крау дсорсин-
га; громадський контроль; проектне управління.

До "компетенцій" держави відносяться: трансформація
вітчизняної системи ДПП в ефективну рефлекторну систе-
му державно-приватного партнерства; актуалізація законо-
давчої бази в сфері державно-приватного партнерства; роз-
робка методики страхування ДПП-проектів .

"Компетенції" підприємництва включають: форсайт
ДПП-проектів; систему попереднього прогнозування, пла-
нування, моделювання та макетування ДПП-проектів;
створення нових вітчизняних ДПП-моделей.

До "компетенцій" громадянського суспільства належать:
незалежна експертиза ДПП-проектів; громадський контроль
процесу реалізації ДПП-проектів.

З метою інформаційного забезпечення проекту Стра-
тегії було проведено форсайт-опитування про сучасний стан
вітчизняної ДПП-системи (питання згруповано у три блоки:
Перешкоди на шляху розвитку вітчизняної системи ДПП;
Каталізатори розвитку вітчизняної системи державно-при-
ватного партнерства (ДПП); Необхідність форсайта ДПП).

В опитуваннях взяли участь 87 представників органів
державного управління, підприємництва та громадянсько-
го суспільства.
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Рис. 2. Структурні елементи проекту "Стратегії
розвитку державно-приватного партнерства в Україні

на 2015—2025 роки"
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У результаті опитування було виявлено, що 44 % опи-
таних вважають, що форсайт у ДПП важливий для всіх учас-
ників партнерства, 25 % наполягають на важливості фор-
сайта тільки для наукової спільноти, 18 % — для представ-
ників підприємництва і 13% — для представників грома-
дянського суспільства. Серед перешкод розвитку системи
державно -приватного партнерства 25 % опитаних наполя-
гають на недосконалості законодавчої бази; 23 % — на не-
узгодженості інтересів органів державного управління,
представників підприємництва та громадянського суспіль-
ства; 21 % опитаних — на відсутності конструктивного діа-
логу між учасниками партнерства; 16 % — на відсутності
Стратегії ДПП; 14 % — на відсутності системи громадсько-
го моніторингу та експертизи ДПП- проектів і 8 % — на тому,
що ДПП- концепти грунтуються в основному на трендах ми-
нулого та сьогодення, а не є образом майбутнього. Каталі-
заторами розвитку вітчизняної системи державно-приват-
ного партнерства 54 % опитаних бачать у внутрішніх інно-
ваціях ДПП — системи; 20 % наполягають на зміні пріори-
тетів органів державної влади; 10 % — на зміну пріоритетів
підприємництва; 7 % — на зміну пріоритетів громадянсько-
го суспільства; 5 % — на наслідках економічної кризи і 4 %
— інше. Таким чином, проведене опитування дозволило
розширити інформаційне забезпечення проекту Стратегії.

Для ліквідації основних бар'єрів на шляху широкого
застосування ДПП в Україні сформульовано наступні про-
позиції:

Пропозиція 1. Посилити вітчизняну нормативно-правову
базу ДПП, уніфікувати нормативно-правові акти щодо дер-
жавно-приватного партнерства, розширити застосування тех-
нології краудсорсіга в законотворчій діяльності — (колек-
тивний відбір оптимальних рішень) — технологія, що перед-
бачає безпосередню участь представників громадянського
суспільства та підприємництва в розробці законодавчих актів.

Пропозиція 2. Для запуску ДПП-проектів здійснити
"комплексне структурування", що орієнтоване на зняття не
тільки нормативних та економічних бар'єрів, але і організа-
ційних. Так, на думку О. Іваницької, "патології суб'єкту уп-
равління "виліковуються" виголошенням чітких правил гри
та їх суворим дотриманням, тому потрібна послідовна сумі-
сна робота органів державного управління, представників
підприємництва та експертного співтовариства, що дозво-
лить визначити прості для розуміння і реалістичні для вико-
нання правила роботи" [1, с. 39].

Пропозиція 3. Створити систему управління розвит-
ком державно-приватного партнерства, стандартизува-
ти структуру і функції регіональних центрів розвитку
ДПП, метою яких є підвищення ефективності та якості
державного управління розвитком державного-приват-
ного партнерства. Також слід вже існуючі регіональні
ДПП-Центри трансформувати і перекваліфікувати з "ма-
лофункціональних" (такі, що здійснюють лише оцінку
проектів та написання рекомендацій для органів держав-
ного управління) в "багатофункціональні" (такі, що
здійснюють консультаційну підтримку, що орієнтована
на сприяння розвитку ринку ДПП на ринково-партнерсь-
ких принципах ) центри, за допомогою розширення на-
прямів їх діяльності.

У рамках даної рекомендації варто виділити досвід
лідерів за ефективністю розвитку та управління інститу-
том державно-приватного партнерства. Це досвід Вели-
кобританії, Німеччини, Португалії та Франції.

Так, у Великобританії з 2000 р. функціонує спе-
ціалізована державно-приватна компанія Partnerships UK
— свого роду акціонерне товариство (частка держави —
49 %, бізнесу — 51 %). Головний напрям діяльності
Partnerships UK — робота з Урядом Великобританії щодо
розвитку політики ДПП та стандартизації контрактів. Крім
даної організації, система управління ДПП у Великобри-

танії включає в себе: Консультативну раду, Правління
Partnerships UK (9 директорів) ,  Комітет аудиту
(внутрішній контроль) і Національне контрольне управлі-
ння (контролює ДПП-проекти) [3].

У Німеччині з 2002 р. функціонує спеціалізована група
з ДПП при Міністерстві фінансів (PPP Task Force at the NRW
Finance Ministry). Також в систему управління ДПП входять:
на регіональному рівні — Регіональне міністерство фінансів
і Спеціалізовані групи з ДПП; на муніципальному рівні —
Органи управління муніципалітетом [4].

У Португалії з 2003 р. функціонує Центр розвитку ДПП
(Parpubliса) — структурний підрозділ Міністерства фінансів.
Даний Центр здійснює контроль і нагляд за ДПП-проектами;
дає рекомендації з їх технічного і економічного обгрунтуван-
ня; пропонує можливі шляхи їх оптимізації. Варто відзначи-
ти, що штат співробітників Центру налічує всього лише 7 осіб.

У Франції з 2005 р. функціонує Центр розвитку ДПП
(МАРРР), який є структурним підрозділом Міністерства
фінансів. Даний Центр відповідає за всі ДПП-проекти, що
реалізуються в країні, але його діяльність зводиться не до
самостійної реалізації проектів, а до консультування дер-
жавних організацій — замовників; підготовці методичних
рекомендацій для допомоги міністерству у процесі розроб-
ки політики щодо розвитку ДПП; публікації інформаційних
бюлетенів. У даному центрі працює лише 6 осіб [3].

В Україні не існує єдиної системи розвитку та уп-
равління державно-приватним партнерством. Але певні кро-
ки вже здійснюються. Так, у структурі органів державної
влади функціонує Департамент інвестиційно-інноваційної
політики та розвитку державно-приватного партнерства,
який є самостійним структурним підрозділом центрального
апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі Ук-
раїни, головною метою діяльності якого є розроблення про-
позицій та забезпечення виконання прийнятих рішень щодо
формування державної політики у сфері інвестиційної діяль-
ності та управління національними проектами (стратегічно
важливими проектами, що забезпечують технологічне онов-
лення та розвиток базових галузей реального сектору еко-
номіки України), а також з формування та забезпечення ре-
алізації політики у сфері державно-приватного партнерства.
Проте спеціалізованої відокремленої інституції немає.

Отже, при формуванні інституційної системи державно-
приватного партнерства слід взяти до уваги досвід світових
лідерів з реалізації ДПП. Але при цьому слід пам'ятати про те,
що кожна з представлених країн володіє власною структурою
державного управління, а також власним досвідом розвитку
системи державно-приватного партнерства, тому копіювання
окремих елементів ДПП-системи недопустимо. Отже, при оп-
тимізації вітчизняної системи державно-приватного партнер-
ства в цілому, і окремих її елементів зокрема, необхідно вра-
ховувати особливості розвитку партнерських відносин як на
державному рівні, так і на рівні окремих регіонів.

Пропозиція 4. Забезпечити односпрямованість век-
торів державної і регіональної політики, орієнтуючи їх на
розв'язання основних інституційних завдань розвитку
вітчизняної системи ДПП. Для узгодження державної і
регіональної політики слід: створити карту технологічної
модернізації національної економіки, що враховує кон-
курентні переваги і ресурсні обмеження усіх регіонів, і
обгрунтувати конструктивні напрями державної підтрим-
ки учасників ДПП, що має бути надана тим ДПП-проек-
там, шанси на успіх яких оцінюються як високі. Наприк-
лад, підтримка з боку держави в Австрії, Канаді та
Фінляндії здійснюється у вигляді фінансового стимулю-
вання, а у Великобританії, Німеччині, США та Франції —
у вигляді урядових контрактів.

Пропозиція 5. Запровадити практику попереднього
інноваційно-маркетингового прогнозування, планування,
моделювання та макетування, що заснована на сучасних
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концепціях розвитку, надійному аналізі ситуацій і алго-
ритмів прийняття державних управлінських рішень, що
поліпшують діяльність ДПП. Якісне поетапне планування
ДПП-проектів (що включає розробку техніко-економічно-
го обгрунтування (ТЕО) експертиза проектів та їх обов'яз-
ки подальший моніторинг дозволять правильно сформу-
вати інституційну схему проекту, структурувати фінансу-
вання проекту, і успішно його реалізувати. Динамічне соц-
іально-об'єктне моделювання і макетування дозволить
протестувати рішення на практичному макеті з метою по-
дальшої оптимізації конкретного ДПП- проекту.

Пропозиція 6. Розробити систему державного страху-
вання проектів державно-приватного партнерства.

При розробці вітчизняної системи страхування ризиків,
слід провести аналіз зарубіжних систем. Сьогодні різні
міністерства Голландії займаються оцінкою власного досв-
іду в ДПП-проектах і розробкою стандартних договірних
умов, що включають конкретні заходи щодо підвищення
ефективності страхування для DBFM- проектів (Design Build
Finance Maintain).

Пропозиція 7. Розробити етичний кодекс суб'єктів держав-
ного-приватного партнерства, для стимулювання культури їх
взаємодії. Етичний кодекс ДПП являє собою детальний перелік
принципів, якими повинні керуватись органи державного уп-
равління, представники підприємництва та громадянського
суспільства при реалізації проектів державно-приватного парт-
нерства. Слід зазначити, що етичні норми повинні включати:
вимоги до компетенції кожного з учасників партнерства; відно-
сини між партнерами; особливості розв'язання суперечок і
конфліктів; наслідки порушення положень кодексу.

Пропозиція 8. Організувати комунікативний майданчик
як інституційний інструмент державного управління для об-
говорення рішення проблем партнерства, знаходження кон-
сенсусу інтересів його учасників. Для цього, наполягти на
участі всіх зацікавлених осіб у визначенні основних завдань
при вирішенні проблем партнерства. Після визначення дер-
жавних пріоритетів, необхідно роз'яснити ці цілі і завдання
широкої громадськості і встановити загальні зобов'язання
серед основних зацікавлених осіб (посадові особи, інвесто-
ри, експерти тощо). Варто органам державної влади залу-
чати зацікавлених осіб у спільну діяльність з консультатив-
ним органом більш вищого рівня. Ним може бути Рада з
ДПП. Такий захід дозволить офіційно закріпити запропоно-
вані спеціалістами рекомендації. Це дозволить організува-
ти двохстороннє звернення, а також сприятиме підвищен-
ню прозорості та транспарентності процесу партнерства. В
рамках даної рекомендації слід розширити застосування
краудсорсинга, що дозволить через Інтернет ініціювати в
країні безперервний діалог про основні завдання у сфері
державно-приватного партнерства.

Пропозиція 9: Створити пул (з Онлайн класифікатором
) типових ДПП-проектів, згрупованих за галузевою та регіо-
нальною ознаками.

Пропозиція 10. Застосовувати передові технології дер-
жавного управління — форсайт у розробці окремих ДПП-
проектів; ввести освітній курс з державно-приватного парт-
нерства, застосовувати критеріальний апарат оцінки про-
ектів і програм.

Пропозиція 11: Реалізуючі імператив державного управ-
ління розвитком державно-приватного партнерства, створи-
ти єдиний інтернет-портал, що містить вичерпну інформацію
про наявність вільних площадок, наявних об'єктів інфраст-
руктури, а також про плани щодо їх розвитку із зазначенням
конкретних термінів та необхідних фінансових вкладень.

Пропозиція 12. Систематизувати дослідження зарубіж-
ного досвіду ДПП допомогою технології бенчмаркінгу.

Реалізація "Стратегії розвитку державно-приватного
партнерства в Україні на 2015—2025 роки" як інструменту
державного управління дозволить:

— забезпечити сталий розвиток вітчизняної системи
державного-приватного партнерства;

— вийти на рівень показників ефективності ДПП-про-
ектів країн-лідерів розвитку системи державно-приватного
партнерства;

— змінити тенденцію до дивергенції реалізованих ДПП-
проектів;

— сформувати широке коло конкурентоспроможних,
активних учасників партнерства.

ВИСНОВКИ
Основу запропонованого проекту Стратегії складають

рекомендації, при дотриманні яких Україні вдасться до-
сягти результатів до 2025 року, що аналогічно результа-
там світових лідерів розвитку ДПП. Дана Стратегія доз-
воляє більш глибоко зрозуміти природу змін, сутність
нових проблем і оцінити потенціал можливостей і, що не
менш важливо, обгрунтувати пропозиції про формуван-
ня інституційних структур, які повинні забезпечити роз-
виток системи державно-приватного партнерства. Слід
зазначити, що вдосконалення вітчизняної системи дер-
жавного управління розвитком державно-приватного
партнерства має стати безперервним процесом, який по-
кликаний внести докорінні зміни в економіку Україні, сти-
мулювати розвиток підприємництва та підвищити рівень
публічного характеру управління.

Література:
1. Іваницька О. Патологія державного управління як

чинник посилення негативних наслідків соціальних девіацій
/ О. Іваницька, О. Іваницький // Публічне управління: те-
рія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів
наук з державного управління. — Х.: Вид-во "ДокНаукДерж-
Упр", 2010. — № 3—4. — С. 38—44.

2. Сараева И.Н. Государство и предприниматель-
ство: проблемы взаимодействия (системно-интитуцион-
ные аспекты) / И.Н. Сараева. — Одесса: "Феникс",
2011. — 98 с.

3. Public-private all iances for structural change,
productivity growth and closer integration with the world
economy [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
w w w . e c l a c . o r g / p u b l i c a c i o n e s / x m l / 2 / 3 3 2 8 2 /
chapterVI_2008-118-SES.32-INGLES-WEB-OK.pdf

4. Scherrer W. The role of public private partnerships at
the regional level of government and regional innovation policy
in particular / W. Scherrer, R.W. McQuaid [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: http://hum.ttu.ee/failid/
HKAC%202011/HKAC_Scherrer.pdf

References:
1. Ivanistka, O. and Ivanistkii, O. (2010), "Patologiia

derzhavnogo upravlinnia iak chinnik negativnih naslidkiv
sotsialnih deviatsii", Publichne upravlinnia: teoriia ta praktika:
zbirnik naukovih prats Asotsiatsii doktoriv nauk z derzhavnogo
upravlinnia, no 3—4, pp. 38—44.

2. Saraeva, I.N. (2011), Gosudarstvo i predprinematelstvo:
problemi vzaimodeistviia, [State and business: interaction
problems], Feniks, Odessa, Ukraina.

3."Public-private all iances for structural change,
productivity growth and closer integration with the world
economy" (2008), available at:http://www.eclac.org/
publicaciones/xml/2/33282/chapterVI_2008-118-SES.32-
INGLES-WEB-OK.pdf (Accessed 28 March 2014).

4. Scherrer, W. and McQuaid, R. W. (2011), "The role of
public private partnerships at the regional level of government
and regional innovation policy in particular", available at: http:/
/hum.ttu.ee/failid/HKAC%202011 /HKAC_Scherrer.pdf
(Accessed 28 March 2014).
Стаття надійшла до редакції 14.05.2014 р.


