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ність, зосереджена на активному залученні інвестиц�

ійних ресурсів та ефективному вкладенні банком ре�

альних та фінансових інвестицій, а також сприянні

підприємствам у залученні інвестицій, з метою отри�

мання прибутку та максимального задоволення по�

треб клієнтів у ресурсах, необхідних для реалізації

інвестиційних проектів.
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FINANCIAL SECURITY RISKS AND BANKING INVESTMENT

Інвестиційна діяльність банку тісно пов'язана з ризиками, які є невід'ємною складовою рин�
кової форми господарювання. Інвестиційний ризик — це можливість відхилення конкретних інве�
стиційних рішень чи дій банку від запланованих. Ці відхилення можуть бути пов'язані як із до�
датковими доходами, так і з додатковими витратами, оскільки отримані величини є випадко�
вими, тобто невідомими на момент прийняття інвестиційного рішення.

Фінансова безпека інвестиційної діяльності банку — це захист від можливих фінансових втрат,
попередження банкрутства банку, досягнення максимального прибутку від вкладених коштів у
цінні папери, інвестиційні проекти, від наданих інвестиційних кредитів. Оцінку рівня фінансо�
вої безпеки інвестиційної діяльності банку доцільно проводити на основі показників ділової ак�
тивності, ефективності управління, прибутковості інвестиційної діяльності банку.

 The investment bank's activities closely related to the risks that are an integral part of market
forms of management. Investment risk — a rejection of specific investment decisions or actions of
the bank planned. These deviations can be associated with both additional income and additional
costs as derived quantities are random, that is unknown at the time of the investment decision.
Financial security investment bank — a protection against possible financial losses, prevent bank
failure, achieving maximum profit from investment in securities, investment projects, investment of
granted loans. Assessment of Financial Security investment bank appropriate conduct based on
indicators of business activity, management efficiency, profitability investment bank.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, фінансова безпека банку, ризики, інвестиційний ризик, показни�
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Інвестиційна діяльність банку тісно пов'язана з ри�

зиками, які є невід'ємною складовою ринкової форми

господарювання. Інвестиційний ризик — це можливість

відхилення конкретних інвестиційних рішень чи дій бан�

ку від запланованих. Ці відхилення можуть бути пов'я�

зані як із додатковими доходами, так і з додатковими

витратами, оскільки отримані величини є випадковими,

тобто невідомими на момент прийняття інвестиційного

рішення.
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Безпека інвестиційної діяльності банку — це захи�

щеність кредитно�інвестиційних вкладень від можливих

матеріальних, фінансових втрат, при якій втрати є мен�

шими від встановлених норм. Фінансова безпека

банку — це захист від можливих фінансових втрат, по�

передження банкрутства банку, досягнення максималь�

ного прибутку від вкладених коштів у цінні папери, інве�

стиційні проекти, від наданих інвестиційних кредитів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає у розгляді питань, які стосують�

ся фінансової безпеки та ризиків банківської інвестиц�

ійної діяльності в Україні, а також у необхідності при�

вернення уваги науковців та практиків до необхідності

поглиблення теоретичного обгрунтування і розробки

практичних рекомендацій з цієї тематики.

Об'єктом дослідження є банківська діяльність в

Україні.

Предметом дослідження є теоретико�методологічні

та прикладні засади фінансової безпеки та ризиків бан�

ківської інвестиційної діяльності в Україні в сучасних

умовах розвитку вітчизняної економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у розвиток теорії управління та без�

пеки банківської діяльності зробили О.І. Барановський

[1; 2], Т.М. Болгар [3], О. Д. Вовчак [4], Н.В. Зачосова

[5], І.М. Крупка [6], Б.Л. Луців [7], С М. Побережний [8],

С.К. Реверчук [9], О.І. Хитрін [10] та інші. Однак окремі

аспекти цієї проблеми з'ясовано не повністю, в тому

числі, більш детального дослідження потребують питан�

ня пов'язані з підвищенням рівня фінансової безпеки та

зниження ризиків банківської інвестиційної діяльності

в умовах глобалізації та інтеграційних процесів. Це і зу�

мовило вибір та підтверджує актуальність теми цієї

статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Банківська інвестиційна діяльність — це діяльність,

зосереджена на активному залученні інвестиційних ре�

сурсів та ефективному вкладенні банком реальних та

фінансових інвестицій, а також сприянні підприємствам

у залученні інвестицій, з метою отримання прибутку та

максимального задоволення потреб клієнтів у ресурсах,

необхідних для реалізації інвестиційних проектів.

Бажання отримати високі доходи, зазвичай, супро�

воджується високим рівнем ризику, забезпечення до�

статньої ліквідності обмежує наявність у портфелі дов�

гострокових інвестицій, зростання капіталу певною

мірою досягається за рахунок зниження рівня поточної

дохідності. Усвідомлюючи альтернативність цілей, ко�

жен інвестор повинен сам визначити пріоритети на кож�

ному етапі інвестування, а саме: встановити прийнятні

значення мінімальних темпів зростання капіталу,

мінімальний рівень дохідності, верхній рівень інвести�

ційного ризику, мінімальну частку високоліквідних

фінансових активів.

Фінансова безпека банку — це такий стан банку,

який характеризується збалансованістю і якістю сукуп�

ності фінансових інструментів, технологій і послуг, котрі

використовуються банківською установою, стійкістю до

дії дестабілізуючих факторів впливу, здатністю фінан�

сової системи забезпечувати реалізацію фінансових

інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансо�

вих ресурсів.

Фінансова безпека банківської діяльності включає

наступні завдання:

— захист законних інтересів банку і його праців�

ників;

— профілактика та попередження правопорушень і

злочинних посягань на власність і персонал банку;

— своєчасне виявлення реальних і потенційних за�

гроз банку, проведення заходів щодо їх нейтралізації;

— оперативне реагування елементів структури бан�

ку на загрози, що виникають, та негативні тенденції роз�

витку зовнішніх і внутрішніх обставин;

— виявлення внутрішніх і зовнішніх причин і умов,

які можуть сприяти заподіянню банку, його працівни�

кам, клієнтам і акціонерам матеріальної та іншої шко�

ди, перешкоджати їх нормальній діяльності;

— виявлення та формування причин і умов, сприят�

ливих для реалізації банком своїх основних інтересів;

— навчання персоналу з питань безпеки;

— послаблення шкідливих наслідків від акцій кон�

курентів або злочинців, спрямованих на підрив безпеки

банку;

— збереження й ефективне використання фінансо�

вих, матеріальних і інформаційних ресурсів банку [10].

Фінансова безпека банку залежить від багатьох

зовнішніх та внутрішніх факторів. Тому фінансову без�

пеку фінансово�кредитних установ розглядають на двох

ієрархічних рівнях: фінансова безпека діяльності НБУ

(макрорівень) та фінансова безпека окремих банківсь�

ких установ (мікрорівень). Макроекономічні показники

характеризуватимуть рівень опосередкованого впливу

на фінансову безпеку конкретного банку і визначають�

ся рівнем фінансової безпеки держави.

Включення вказаних показників при розрахунку

фінансової безпеки банку зумовлено значним впливом

рівня фінансової безпеки держави на рівень фінансо�

вої безпеки фінансово�кредитних установ, адже, якщо

загальнодержавні потреби не будуть забезпечені до�

статніми фінансовими ресурсами, не може йти мови і

про фінансову безпеку кожного банку.

До зовнішніх факторів, які впливають на фінансову

безпеку як окремого банку, так і банківської системи в

цілому, відносять [10]:

— стабільність економічної ситуації (економічний

спад, радикальна зміна вектору розвитку економіки, де�

фолти першокласних компаній�позичальників тощо);

— значні коливання курсу національної валюти

відносно інших валют (інфляція, дефляція);

— відкритість (доступність) міжбанківського ринку;

— рівень політичної та геополітичної стабільності;

— стійкість фінансових ринків (у тому числі мож�

ливість протидіяти спекулятивним атакам);

— зміни процентних ставок (наприклад, LIBOR, об�

лікової ставки НБУ тощо);

— можливість знецінення майна, що перебуває як

забезпечення за кредитними операціями банків (зокре�

ма, через падіння цін на ринку нерухомості, кризу ок�

ремих галузей економіки тощо);

— значні коливання цін на енергоресурси.
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Таким чином, проблема виміру банківської безпеки

на макрорівні набуває великої значущості і актуальності.

Від адекватної оцінки наявного рівня банківської без�

пеки багато в чому залежать повнота, своєчасність і

результативність управлінських заходів із попереджен�

ня, запобігання і ліквідації наявних і потенційних нега�

тивних факторів банківської системи.

До внутрішніх факторів, які впливають на фінансо�

ву безпеку банку, належить якість менеджменту, пов'я�

зана з грамотним розподілом праці, правильною кре�

дитною та дисконтною політикою банку, стратегією

банку, ефективним банківським маркетингом, дотри�

манням існуючих економічних нормативів, установлених

НБУ, та чинного законодавства тощо.

Показники оцінки фінансової безпеки на мікрорівні

поділяють за наступними групами [10]:

— показники, що базуються на структурі та достат�

ності капіталу банку;

— показники, що базуються на структурі залучених

та запозичених коштів;

— показники, що характеризують якість активів;

— показники оцінки рівня доходності;

— показники, засновані на оцінці рівня витрат.

Забезпечення належного рівня фінансової безпеки

банківських установ є дуже важливим ще й тому, що

підрив довіри до банків приводить до зниження фінан�

сової безпеки країни.

Барановський О. І. вважає, що: "фінансова безпека

банку — це:

— сукупність умов, при яких потенційно небезпечні

для фінансового стану банківської установи дії або об�

ставини ліквідовані або зведені до такого рівня, при

якому вони не можуть завдати збитку встановленому

порядку функціонування банку, збереженню і відтво�

ренню його майна, інфраструктури, а також перешкод�

жати досягненню банком статутних цілей; стан захище�

ності фінансових інтересів комерційного банку, його

фінансової стійкості, а також середовища, в якому він

функціонує" [1].

Болгар Т.М. дотримується думки, що: "фінансова

безпека банківських установ є складовою частиною

фінансової та економічної безпеки держави і являє со�

бою такий стан банку, який характеризується збалан�

сованістю та стійкістю до впливу зовнішніх і внутрішніх

загроз, його здатністю досягати поставлених цілей та

генерувати достатній обсяг фінансових ресурсів для

забезпечення сталого розвитку" [3].

Вовчак О.Д. стверджує, що "банківські установи

мають розвивати у своїй діяльності напрямок підтрим�

ки фінансової безпеки, формувати стратегію фінансо�

вої безпеки, яка має бути узгоджена із загальною кон�

курентною стратегією банків. Саме цей напрямок у

банківській діяльності допоможе запобігти загрозам з

боку світових кризових явищ, по�перше, фінансовому

ринку та, по�друге, реальному сектору національної

економіки" [4].

Зачосова Н.В. вважає, що "фінансова безпека бан�

ку — це такий його фінансовий стан, який характери�

зується збалансованістю системи фінансових показ�

ників, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, що

дозволяє своєчасно та в повному обсязі виконувати

взяті на себе зобов'язання, а також забезпечує ефек�

тивний розвиток банку в поточному та наступних періо�

дах" [5].

Хитрін О.І. пропонує визначати фінансову безпеку

банку як динамічний стан, при якому банк: юридично і

технічно здатний виконувати та реально виконує влас�

тиві йому функції; забезпечує стійкий захист життєво�

важливих соціально�економічних інтересів громадян,

господарюючих суб'єктів, суспільства та держави від

негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз; во�

лодіє потенціалом як для кількісного, так і для якісного

зростання і має в своєму розпорядженні механізми для

реалізації даного потенціалу [9].

Барановський О.І. до показників фінансової безпе�

ки банку пропонує відносити: дотримання банком нор�

мативів НБУ; питому вагу проблемних кредитів в обсязі

чистих активів банку; співвідношення високоліквідних

коштів і поточних пасивів банку; співвідношення влас�

них і залучених коштів; питома вага високоліквідних

коштів у обсязі чистих активів банку; рівень ліквідності;

рентабельність чистих активів; обсяг отриманого при�

бутку; рівень прибутковості статутного фонду та чистих

активів; відношення прибутку до середньорічного капі�

талу; відношення прибутку до середньорічних активів;

середні активи у розрахунку на одного співробітника;

операційний прибуток на одного співробітника; внутрі�

шня вартість банківських послуг; коефіцієнт ефектив�

ності використання залучених коштів [2].

Фінансову безпеку банку характеризують наступні

параметри:

— фінансова безпека є одним з основних елементів

економічної безпеки банку;

— фінансова безпека може бути охарактеризова�

на за допомогою системи кількісних і якісних показ�

ників;

— показники фінансової безпеки повинні мати по�

рогові значення, за якими можна судити про ступінь

фінансової безпеки банку;

— фінансова безпека банку повинна забезпечува�

ти його розвиток і стійкість. Показником розвитку бан�

ку виступає зростання його ринкової вартості, а показ�

ником стійкості — фінансові переваги банку як в дов�

гостроковому, так і в короткостроковому періоді;

— фінансова безпека забезпечує захищеність фі�

нансових інтересів банку, його клієнтів і акціонерів [10].

Функціонування механізму забезпечення фінансо�

вої безпеки банку відбувається шляхом здійснення пев�

них дій над її об'єктами. В основі механізму забезпе�

чення фінансової безпеки знаходиться системне по�

єднання певних інструментів, методів, важелів та інфор�

маційно�аналітичного забезпечення, створюваних на

базі принципів забезпечення фінансової безпеки, що

об'єктивно існують як економічні закономірності, а та�

кож виробляються суб'єктами управління фінансової

безпеки банку для досягнення і захисту фінансових інте�

ресів останнього [5].

Об'єктом фінансової безпеки банку є фінансова

діяльність банку, безпеку якої необхідно забезпечити,

прибуток, джерела та обсяги фінансових ресурсів,

структура капіталу, структура грошових потоків, струк�

тура активів, інвестиції, фінансові ризики, система

фінансових інновацій, тощо. Суб'єкти фінансової без�

пеки — це керівництво банку і його персонал. Функції
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суб'єкта фінансової безпеки організації у залежності від

розміру останньої можуть бути покладені як на певний

структурний підрозділ, так і на окремого менеджера.

Предмет фінансової безпеки банку — діяльність

суб'єктів фінансової безпеки у напрямі реалізації прин�

ципів, функцій, стратегічної програми або конкретних

заходів щодо забезпечення фінансової безпеки, яка

спрямована на об'єкти фінансової безпеки [5].

Безпека інвестиційної діяльності банку — це захи�

щеність кредитно�інвестиційних вкладень від можливих

матеріальних, фінансових втрат, при якій втрати є мен�

шими від встановлених норм. Захист має бути активним,

тобто таким, що грунтується на випередженні небезпеч�

них подій. Якщо заходи із захисту ухвалюються після

настання небезпечної події, то це — пасивний захист.

Необхідний рівень безпеки інвестиційної діяльності має

забезпечувати реалізація банком обраної інвестиційної

стратегії [8].

Інвестиційна діяльність банку тісно пов'язана з ри�

зика ми, які є невід'ємною складовою ринкової форми

господарювання. Інвестиційний ризик — це можливість

відхилення конкретних інвестиційних рішень чи дій бан�

ку від запланованих. Ці відхилення можуть бути пов'я�

зані як із додатковими доходами, так і з додатковими

витратами, оскільки отримані величини є випадковими,

тобто невідомими на момент прийняття інвестиційного

рішення.

Суттєвою причиною виникнення кризових ситуацій

у більшості українських банків є недостатній рівень інве�

стиційного менеджменту, а головним чинником, який

зумовлює неправильне прийняття управлінських інвес�

тиційних рішень, є відсутність надійної системи оцінки

рівня фінансової безпеки інвестиційної діяльності.

За допомогою системи оцінки рівня фінансової без�

пеки банку можна виявити "проблемні" точки в його

діяльності, визначити основні напрямки і найбільш дієві

способи підвищення її ефективності.

Фінансова безпека інвестиційної діяльності тісно

пов'язана з ризиками, які є невід'ємною складовою рин�

кової форми господарювання. На ризик як вид небез�

пеки, потрібно реагувати і пов'язувати його як з додат�

ковими доходами, так і з додатковими втратами.

Ефективність оцінки ризиків та управління ними

значною мірою залежить від їх класифікації. Класифі�

кація є системою ранжування ризиків на конкретні гру�

пи, на підставі схожості характерних ознак та критеріїв

[7; 8].

Залежно від причини виникнення, інвестиційні ри�

зики поділяються на загальні і специфічні. Загальні ри�

зики мають включати ризики подібні для всіх учасників

інвестиційного процесу і вони не пов'язані з діяльністю

банку, або конкретного клієнта. До основних видів за�

гальних ризиків віднесено соціально�політичні, еко�

логічні, інформаційні, законодавчі, економічні, кон'юн�

ктурні та інші ризики. Водночас загальні ризики мають

бути характерні для будь�якої операції банку, їх по�

трібно враховувати за всіма формами і об'єктами інве�

стування. Специфічні ризики — це, на наш погляд, не�

безпека втратити матеріальні, фінансові, трудові ресур�

си від інвестиційної діяльності банку. Специфічні ризи�

ки пов'язані з непрофесійною інвестиційною політикою

банку, нераціональною структурою інвестиційних вкла�

день, невиконанням зобов'язань позичальниками, інши�

ми негативними чинниками. Виявлено, що на дані ризи�

ки можна впливати, їх можна зменшувати до мінімаль�

ного рівня, уникати, тобто вони є керованими. Спе�

цифічні банківські інвестиційні ризики в основному

охоплюють ризики об'єктів інвестування (кредитний,

операційний, ринковий, ліквідності) і ризики інвестиц�

ійного портфеля (незбалансованості, надмірної концен�

трації, селективний), вони є найбільш поширеними при

здійсненні інвестиційної діяльності банку.

За величиною втрат нами виділено допустимий, кри�

тичний і катастрофічний ризики. Визначено, що за до�

пустимого ризику максимальні втрати дорівнюють пла�

новому прибутку від інвестиційної операції; за критич�

ного — максимальні втрати дорівнюють доходу від

здійснення операції; за катастрофічного — максимальні

втрати дорівнюють обсягу власних коштів банку.

Автори монографії "Управління та регулювання

банківською інвестиційною діяльністю" вважають, що:

"фінансова безпека інвестиційної діяльності банку —

це захист від можливих фінансових втрат, попереджен�

ня банкрутства банку, досягнення максимального при�

бутку від вкладених коштів у цінні папери, інвестиційні

проекти, від наданих інвестиційних кредитів. Про по�

слаблення фінансової безпеки свідчать втрата прибут�

ку за окремими видами інвестиційних вкладень, зни�

ження ліквідності, підвищення кількості проблемних

кредитів тощо. До зовнішніх чинників, які впливають

на величину фінансової безпеки, ми відносимо: зміну

податкової політики, курсів валют, процентної ставки.

Серед внутрішніх чинників найбільшу загрозу фінан�

совій безпеці становлять: неефективне фінансове пла�

нування і управління активними операціями, неефек�

тивна маркетингова, кадрова, інноваційна стратегії"

[8].

Оцінку рівня фінансової безпеки інвестиційної діяль�

ності банку доцільно проводити на основі показників

ділової активності, ефективності управління, прибутко�

вості інвестиційної діяльності банку.

З нашої точки зору, ділову активність банку на рин�

ку інвестиційних кредитів може характеризувати част�

ка інвестиційних кредитів (К
ін.кр.

) у загальних активах

банку:

→=
.заг

.інв
.кр.ін А

КК до зростання (1),

деК
інв.

 — інвестиційні кредити, грн.;

А
заг.

 — загальні активи банку, грн.

Вважаємо, якщо показник є високим (понад 65%),

то це може означати, що діяльність банку є недостат�

ньо диверсифікованою. Низький коефіцієнт може

свідчити про те, що банк недостатньо використовує

джерела фінансування. Оптимальне значення цього по�

казника кожен банк визначає самостійно.

Запропонований нами коефіцієнт інвестиційної ак�

тивності (К
ін.ц.п.

) може відображати активність банку на

ринку цінних паперів, його доцільно обчислювати шля�

хом відношення вартості портфеля цінних паперів та паїв

(ЦПП) до загальних активів банку (А
з
):

→=
з

.п.ц.ін А
ЦППК до зростання (2),
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Якщо показники інвестиційної активності банку про�

аналізувати в динаміці, то можливий такий висновок: чим

вищим є значення показників, тим вищою буде фінан�

сова безпека інвестиційної діяльності банку.

Встановлено, що на рівень фінансової безпеки інве�

стиційної діяльності впливає обсяг прострочених й без�

надійних інвестиційних кредитів у загальній величині

інвестиційних кредитів, а для оцінки цього впливу зап�

ропоновано визначати показник проблемних кредитів

(К
п.кр.

):

 
0

.

.
.. →=

інв

пр
крп К

К
К (3),

деК
пр.

 — прострочені й безнадійні інвестиційні кре�

дити, грн.;

К
ін.

 — інвестиційні кредити банку, грн.

Зрозуміло, що оптимальне значення даного показ�

ника — 0. Однак, на практиці частка проблемних кре�

дитів буває різною і що більше віддаляється значення

показника від нуля, то нижчим є рівень фінансової без�

пеки інвестиційної діяльності банку.

Для більшої повноти і точності аналізу до найбільш

значущих показників фінансової безпеки інвестиційної

діяльності необхідно включати показники прибутковості

інвестиційних вкладень. Оскільки прибуток є основним

захисним механізмом від банкрутства, то чим більша

величина прибутку, тим менше коштів потрібно залуча�

ти із зовнішніх джерел, а це в кінцевому рахунку підви�

щує фінансову безпеку банку.

Пропонуємо для аналізу дохідності інвестицій ви�

користовувати коефіцієнт дохідності інвестиційних кре�

дитних вкладень (К
д.інв.кр.

), який показує, скільки дохо�

ду приносить кожна вкладена гривня в інвестиційні кре�

дити:

 
→×= %100

..

..
...

крінв

крінв
крінвд К

Д
К  середньозважена

ставка за кредитами (4),

деД
інв.кр.

 — дохід від інвестиційних кредитних опе�

рацій, грн.;

К
інв.

 — середня сума інвестиційних вкладень за пе�

ріод, грн.

З'ясовано, якщо виконуються всі умови договорів,

а всі кредити і проценти повертаються повністю, то та�

кий коефіцієнт дорівнюватиме середньозваженій ставці

за інвестиційними кредитами.

Аналогічно визначається коефіцієнт дохідності від

операцій з цінними паперами:

→×= %100.
цп

цп
цппд І

Д
К  до зростання (5),

деК
д.цпп

 — коефіцієнт дохідності цінних паперів;

Д
цпп

 — дохід від операцій з цінними паперами, грн.;

І
цп

 — загальна сума інвестицій у цінні папери, грн.

Для характеристики рівня дохідності інвестицій

(К
дох.ін.

), доцільно застосовувати показник частки до�

ходів від інвестиційних кредитів і доходів від цінних па�

перів у загальних доходах банку:

→=
.

.
..

заг

інв
індох Д

Д
К до зростання (6),

деД
інв.

 — доходи від інвестиційної діяльності бан�

ку, грн.;

Д
заг.

 — загальні доходи банку, грн.

У системі показників, що характеризують якість

управління інвестиціями необхідно виділити коефіцієнт

окупності витрат доходами (К
ок.

), який можна визнача�

ти за формулою:

→=
.інв

.інв
.ок В

ДК  до зростання (7),

деД
інв.

 — доходи від інвестиційної діяльності, грн.;

В
інв.

 — процентні витрати на залучення ресурсів, грн.

Безумовно, рентабельність інвестиційної діяльності

банку характеризує рівень окупності прибутком інвес�

тиційних вкладень:

→×= %100
.

.

заг

інв

І
П

Р  до зростання (8),

деП
інв.

  — прибуток від інвестиційної діяльності, грн.;

І
заг.

  — загальні інвестиційні вкладення банку, грн.

Якщо даний показник аналізувати в динаміці за ос�

танні кілька років, то можна виявити: чим більше зна�

чення показника, тим вищий рівень фінансової безпеки

інвестиційної діяльності банку.

 Управління фінансовою безпекою банку — це

особливий вид активізації фінансового менеджменту,

спрямований на забезпечення найвищих результатів

фінансової діяльності банку та мінімізації впливу загроз

в процесі досягнення фінансових інтересів як в корот�

костроковому, так й у довгостроковому періоді.

Забезпечення фінансової безпеки банку доцільно

розглядати як процес запобігання будь�яким збиткам

від негативних впливів внутрішніх і зовнішніх чинників.

Саме запобіганням збитків у фінансово�кредитній діяль�

ності банку складає ефективний результат їх діяльності

із забезпечення його прибутковості і стійкості, а відтак,

й фінансової безпеки.

Фінансова безпека банку — це такий стан банку,

який характеризується збалансованістю і якістю сукуп�

ності фінансових інструментів, технологій і послуг, котрі

використовуються банківською установою, стійкістю до

дії дестабілізуючих факторів впливу, здатністю фінан�

сової системи забезпечувати реалізацію фінансових

інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансо�

вих ресурсів [2; 10].

Ми погоджуємось з І.М. Крупкою, який, з метою за�

безпечення належного рівня фінансово�економічної

безпеки банківського сектору України, пропонує реа�

лізувати заходи, які направлені на [6]:

— підвищення вимог до мінімального капіталу

банків;

— стимулювання подальшої капіталізації банківсь�

кого сектору, а саме: запровадження пільг у разі спря�

мування прибутку на збільшення власного капіталу

банків;

— розширення переліку і посилення вимог до пуб�

лічної інформації про фінансовий стан власників і струк�

туру управління банків;

— продовження уніфікації основних показників

банківської діяльності і методології їх обчислення з

міжнародними стандартами;
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— ретельніший контроль якості активів у портфелях

банків, запровадження у банках єдиної системи управ�

ління ризиками відповідно до сучасних стандартів, яка

міститиме макро� і мікро�пруденційний нагляд із поси�

ленням ролі НБУ;

— підвищення ефективності діяльності та фінансо�

вої стійкості банків шляхом поліпшення якості корпо�

ративного управління, у тому числі досягнення більшої

прозорості діяльності банків, ефективності ризик�ме�

неджменту, вдосконалення відносин органів управлін�

ня банків, акціонерів тощо; посилення законодавчого

захисту прав кредиторів;

— наближення діяльності вітчизняних банків до

міжнародних стандартів; послідовне зменшення масш�

табів перенесення ризиків нефінансового сектору на�

ціональної економіки на фінансовий, тобто подолання

негативних тенденцій у реальному секторі країни, що

поліпшить платоспроможність основних клієнтів та парт�

нерів банків;

— підтримання низьких темпів інфляції та стабіль�

ного валютного курсу; стимулювання розвитку інших

сегментів фінансового ринку для розширення можли�

востей інвестування у фінансові інструменти банківсь�

кого сектору коштів інститутів спільного інвестування,

пенсійних фондів тощо;

— переорієнтацію монетарної політики НБУ з

підтримання номінальної стабільності до стимулюван�

ня економічного зростання (поступове зниження обліко�

вої ставки та розміру коштів банків на окремому рахун�

ку в НБУ від суми обов'язкових резервів, що сприятиме

зниженню відсоткових ставок і збільшенню кредитуван�

ня реального сектора національної економіки);

— створення сприятливого інвестиційного клімату,

що підвищить міжнародні рейтинги України.

Розвиток фінансового ринку, ускладнення його

інфраструктури, посилення конкуренції, спричинене

збільшенням кількості традиційних та нетрадиційних

фінансових посередників, посилює боротьбу вітчизня�

них банків за кожного потенційного клієнта. Утримати

існуючих споживачів фінансових послуг нині можливо

лише гарантуючи їм фінансову безпеку їх активів від

негативного впливу факторів зовнішнього та внутріш�

нього середовища функціонування організації. Тому

сучасні банки повинні докладати великих зусиль для

розробки комплексних та дієвих систем власної еконо�

мічної безпеки, і особливу увагу звертати на фінансову

її складову.

Окрім завдання забезпечити фінансову безпеку як

самого комерційного банку, так і його клієнтів, фінан�

сові установи повинні активно інформувати потенційно�

го споживача про належний рівень своєї фінансової

безпеки. Одним із індикаторів стабільного стану фінан�

сової безпеки комерційного банку може вважатись його

високий кредитний рейтинг, адже процедура рейтингу�

вання будується із використанням переліку показників,

що застосовується і у процесі оцінки рівня фінансової

безпеки компанії.

До заходів, що можуть суттєво покращити стан

фінансової безпеки комерційного банку, пропонується

віднести: створення служби фінансово�економічної без�

пеки та розширення її повноважень, комплексну оцінку

майбутніх працівників банківської сфери для виявлен�

ня їх схильності до шахрайства та встановлення рівня

професіоналізму, сек'юритизацію. Але головне — це

забезпечити ефективне функціонування механізму за�

хисту фінансової безпеки банку шляхом чіткого визна�

чення об'єкта фінансової безпеки, суб'єктів фінансової

безпеки та принципів їх взаємодії між собою, факторів

негативного впливу на об'єкт безпеки та шляхів міні�

мізації можливості їх реалізації [5].

Метою системи фінансової безпеки інвестицій�

ної діяльності банків є забезпечення стабільної, без�

кризової та ефективної діяльності. Для її досягнен�

ня керівники банку повинні регулярно визначати по�

тенційні проблеми в інвестиційній діяльності банку,

усувати їх та здійснювати постійний контроль за ре�

зультативністю заходів щодо забезпечення фінансо�

вої безпеки.

ВИСНОВКИ
Фінансова безпека банку — це такий стан бан�

ку, який характеризується збалансованістю і якістю

сукупності фінансових інструментів, технологій і по�

слуг, котрі використовуються банківською устано�

вою, стійкістю до дії дестабілізуючих факторів впли�

ву, здатністю фінансової системи забезпечувати ре�

алізацію фінансових інтересів, місії і завдань дос�

татніми обсягами фінансових ресурсів.

Фінансова безпека банку залежить від багатьох

зовнішніх та внутрішніх факторів. Тому фінансову

безпеку фінансово�кредитних установ слід розгля�

дати на двох ієрархічних рівнях: фінансова безпека

діяльності НБУ (макрорівень) та фінансова безпека

окремих банківських установ (мікрорівень).

Фінансова безпека інвестиційної діяльності бан�

ку — це захист від можливих фінансових втрат, по�

передження банкрутства банку, досягнення макси�

мального прибутку від вкладених коштів у цінні па�

пери, інвестиційні проекти, від наданих інвестицій�

них кредитів. Оцінку рівня фінансової безпеки інве�

стиційної діяльності банку доцільно проводити на

основі показників ділової активності, ефективності

управління, прибутковості інвестиційної діяльності

банку.

До заходів, що можуть суттєво покращити стан

фінансової безпеки інвестиційної діяльності банку,

пропонується віднести: створення служби фінансо�

во�економічної безпеки та розширення її повнова�

жень, комплексну оцінку майбутніх працівників бан�

ківської сфери для виявлення їх схильності до шах�

райства та встановлення рівня професіоналізму, се�

к'юритизацію. Але головне — це забезпечити ефек�

тивне функціонування механізму захисту фінансової

безпеки банку шляхом чіткого визначення об'єкта

фінансової безпеки, суб'єктів фінансової безпеки та

принципів їх взаємодії між собою, факторів негатив�

ного впливу на об'єкт безпеки та шляхів мінімізації

можливості їх реалізації.

Метою системи фінансової безпеки інвестицій�

ної діяльності банків є забезпечення стабільної, без�

кризової та ефективної діяльності. Для її досягнен�

ня керівники банку повинні регулярно визначати по�

тенційні проблеми в інвестиційній діяльності банку,

усувати їх та здійснювати постійний контроль за ре�
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зультативністю заходів щодо забезпечення фінансо�

вої безпеки.

Забезпечення належного рівня фінансової безпеки

банківських установ є дуже важливим тому, що підрив

довіри до банків приводить до зниження фінансової

безпеки країни.

Перспективи подальших наукових досліджень цієї

тематики, на нашу думку, полягають у розробці конк�

ретних пропозицій, направлених на підвищення рівня

фінансової безпеки та оптимізації ризиків банківської

інвестиційної діяльності в Україні.
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Встановлено, що осушені сільськогосподарські угіддя використовуються неефективно у зв'яз�
ку з високим рівнем дефіцитності капітальних інвестицій в модернізацію мереж гідротехнічних
споруд, що пов'язано з низьким рівнем інвестиційної привабливості сільськогосподарського
виробництва в зоні ризикового землеробства. Проаналізовано основні тенденції фінансування
утримання міжгосподарських та внутрішньогосподарських мереж гідротехнічних споруд, а та�
кож проведення меліоративних заходів у Волинській області, що дало підстави обгрунтувати
доцільність диверсифікації форм, методів та джерел інвестиційного забезпечення регіональ�
ного водогосподарсько�меліоративного підкомплексу.

Обгрунтовано, що в разі зняття мораторію на вільний оборот осушених сільськогосподарсь�
ких угідь ефективним методом залучення приватних інвестицій є сек'юритизація, яка передба�
чає випуск боргових чи дольових цінних паперів під заставу земельних та земельно�господарсь�
ких активів. Доведено, що в умовах відсутності в зоні осушення Поліського економічного райо�
ну вертикально інтегрованих підприємницьких об'єднань холдингового типу дієвими формами
нарощення інвестиційного потенціалу модернізації мереж гідротехнічних споруд меліоратив�
них систем є кооперація та кластеризація, які дають можливість консолідувати інвестиційні мож�
ливості особистих селянських господарств та фермерів щодо відновлення робочого стану інже�
нерних споруд водогосподарсько�меліоративної інфраструктури.

It has been determined that drained agricultural lands are managed inefficiently due to the high
level of capital investment's deficiency into modernization of water development facilities driven by
a low level of investment attractiveness of agricultural production in areas of risk farming. The main
trends of financing interfarm and intrafarm networks of water development facilities as well as
meliorative measures in Volyn' region have been analysed, which gave ground to substantiate the
expediency to diversify the forms, methods and sources of investment provision of regional
hyrdroeconomical and land�reclamation sub�complex.

It has been substantiated that in case of withdrawing the moratorium on free circulation of drained
agricultural lands, securitisation would be an efficient method to attract private investment, which
implies issuing debt or equity securities secured on land assets. It has been proven that under the
conditions of absence of integrated entrepreneurial holding associations in drainage areas of Polissya
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Аграрний сектор в останні роки став однією з ос�

новних структуроутворюючих складових національної

економіки у зв'язку з нарощенням експортного потен�

ціалу та підвищенням рівня концентрації сільськогоспо�

дарського виробництва. Це створило передумови для

подальшого зростання рівня капіталізації суб'єктів агар�

ного підприємництва через раціональніше використан�

ня агроресурсного потенціалу, в тому числі і в зоні ри�

зикового землеробства. До зони ризикового землероб�

ства відносяться зрошувані та осушені сільськогоспо�

дарські угіддя, а також гірські території. Особливо ак�

туальним у контексті соціально�економічного відрод�

ження депресивних територій є відтворення осушених

сільськогосподарських угідь, площа яких у всеукраїнсь�

кому масштабі перевищує 3 млн га.

Практика попередніх років свідчить, що не було до�

сягнуто запрограмованих результатів щодо повернення у

продуктивний сільськогосподарський оборот осушених

сільськогосподарських угідь через відсутність надійних

форм та джерел інвестування проектів реінжинірингу осу�

шених земель та відновлення мереж гідротехнічних спо�

руд, які обслуговували ці землі. Однією з причин інвестиц�

ійного дефіциту щодо відтворення осушених сільськогос�

подарських угідь є наявність мораторію на вільний обо�

рот сільськогосподарських угідь, що не дозволяє повною

мірою використовувати земельний актив для залучення

банківських кредитів та входження в статутні фонди кор�

поративних, кооперативних та кластерних утворень. З ог�

ляду на сказане, розробка теоретико�методологічних за�

сад та інституціонального забезпечення залучення інвес�

тицій у відтворення осушених земель є важливою складо�

вою нового концепту фінансово�економічного регулюван�

ня природокористування в зоні ризикового землеробства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико�методологічні засади та практичні реко�

мендації стосовно формування інституціонального

підгрунтя інвестування процесів відновлення осушених

земель розглядаються у працях українських вчених [3;

6; 7; 9], зокрема аналізуються сценарії пролонгації чи

зняття мораторію як інституціональної передумови мож�

ливості чи неможливості використовувати земельні ак�

тиви як заставу для отримання кредитних ресурсів. На�

водяться міркування щодо впровадження угод держав�

но�приватного партнерства стосовно залучення інвес�

economic region, the cooperation and clustering would be the efficient forms of increasing the
investment potential of modernization of networks of water development facilities and land�
reclamation systems, that allow to consolidate investment opportunities of private agricultural busi�
nesses as regards restoring operational state of engineering works of hyrdroeconomical and land�
reclamation infrastructure.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, гідротехнічні споруди, модернізація, диверси�

фікація, кластеризація, сек'юритизація.

Key words: investment, investment attractiveness, water development facilities, modernization, diversification,

clustering, securitisation.

тицій у відтворення інженерних споруд меліоративних

систем, пропонуються напрями агропромислової інтег�

рації як ефективного засобу нарощення інвестиційного

потенціалу реінжинірингу меліорованих територій. Не

завжди системним є підхід щодо вибору пріоритетів за�

лучення інвестицій у відтворення осушених земель че�

рез домінування галузевих пріоритетів фінансування ме�

ліоративних заходів у відриві від необхідності дотри�

мання принципів комплексного природокористування в

зоні ризикового землеробства.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою публікації є виявлення існуючих та можливих

форм залучення інвестицій у водогосподарсько�меліо�

ративний підкомплекс в частині відновлення інженерної

інфраструктури меліоративних систем та реінжинірингу

осушених земель, аналіз основних тенденцій фінансуван�

ня проектів відновлення мереж гідротехнічних споруд та

меліоративних заходів у Волинській області, обгрунту�

вання перспективних форм інвестиційного забезпечення

відновлення потенціалу осушених земель через поширен�

ня інтеграційних процесів в аграрній сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аграрна сфера зони осушення і в період руйнації

командно�адміністративної системи, і в перехідний пе�

ріод, і в період становлення ринкових відносин не

відзначалася стабілізацією обсягів сільськогосподарсь�

кого виробництва та ефективним використанням агро�

ресурсного потенціалу меліорованих територій.

Найбільш характерними ознаками інженерної ін�

фраструктури меліоративних систем у зоні осушення є

моральне та фізичне старіння колекторно�дренажної

мережі, недосконалість існуючих технологій управління

водним режимом осушених грунтів, низький рівень експ�

луатації внутрішньогосподарської меліоративної мережі,

зниження водопропускної здатності мережі відкритих

каналів внаслідок їх замулення та заростання. Замулен�

ня та заростання мережі відкритих каналів негативно

впливає також на ефективність захисту населених пунктів,

об'єктів соціального призначення, лісових масивів, роз�

ташованих на меліорованих територіях [6].

Вибір пріоритетів інвестування відтворення осуше�

них земель має кореспондуватися з Концепцією ефек�

тивного використання осушених земель гумідної зони

України, яка передбачає на першому етапі: вдоскона�

лення структури управління меліоративними системами,

проведення інвентаризації та паспортизації осушених
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земель та водних об'єктів, оцінку їх екологічного стану,

визначення напрямків та обсягів використання або ре�

натуралізації; розроблення основних підходів до модер�

нізації та реконструкції меліоративних систем; еколо�

го�економічне обгрунтування основних напрямів по�

дальшого використання осушених земель при їх рена�

туралізації. На другому етапі виконання Концепції пе�

редбачається: виконання робіт з ремонту, модернізації

та часткової реконструкції меліоративних систем на

площі 1,8 млн га; виведення малородючих осушених

земель із сільськогосподарських угідь (консервація);

періодичне проведення агромеліоративних заходів для

покращення родючості осушених грунтів (глибоке ме�

ліоративне розпушення важких мінеральних грунтів,

кротування, хімічна меліорація) [6].

Волинська область є одним з тих регіонів, розвиток

аграрного сектора яких значною мірою залежить від

ефективності функціонування гідромеліоративних сис�

тем, які обслуговують землі, що знаходяться в зонах осу�

шення [1]. Значні структурні зміни, що відбулися в аграр�

ному секторі адміністративних районів, на території яких

знаходиться переважна більшість площ осушених зе�

мель, вимагають розробки ефективного інструментарію

еколого�економічного регулювання використання потен�

ціалу даної категорії земель шляхом розширення спект�

ра джерел інвестиційного забезпечення меліоративних

заходів, зростання обсягів фінансування цих заходів за

відповідними бюджетними програмами, використання

сучасних форм державно�приватного партнерства.

За період із 2000 по 2014 р. у динаміці фактичних

обсягів фінансування меліоративних заходів з Держав�

ного бюджету по бюджетній програмі "Експлуатація

державного водогосподарського комплексу та управ�

ління водними ресурсами" спостерігалася в цілому вис�

хідна тенденція. Зокрема у 2004 році порівняно з 2000

роком обсяги фінансування меліоративних заходів

збільшилися на 4 млн грн., у 2008 році порівняно з

аналогічною базою — на 14 млн грн., у 2012 році — на

22 млн грн. (рис. 1). Таке зростання було пов'язане з

поступовою девальвацією національної грошової оди�

ниці, що вимагало механічного збільшення обсягів

фінансування меліоративних заходів у зв'язку з подо�

рожчанням паливно�мастильних матеріалів, комплекту�

ючих, транспортних засобів.

Незважаючи на ритмічне зростання фактичних обсягів

фінансування меліоративних заходів з Державного бюд�

жету України по названій вище бюджетній програмі у Во�

линській області, обсяги фінансування цих заходів за ціна�

ми 2008 року не демонструють чіткої тенденції до зрос�

тання. Зокрема у 2004 році обсяг фінансування меліора�

тивних заходів у цінах 2008 року склав 13 млн грн., що є

рівним аналогічному показнику 2012 року.

Основу меліоративних систем у зоні осушення скла�

дають міжгосподарські та внутрішньогосподарські ме�

режі гідротехнічних споруд. Міжгосподарські гідро�

технічні споруди знаходяться в державній власності,

оскільки забезпечують водорегулюючий режим в зоні

осушення та в системах водопостачання в цілому. Внут�

рішньогосподарські мережі гідротехнічних споруд на

осушених землях у докризовий період (початок 90�х

років) належали сільськогосподарським підприємствам

та утримувалися за їх рахунок. Найбільш відчутні дефор�

маційні процеси в аграрному секторі відбулися в зоні

Полісся, що призвело до ліквідації переважної більшості

сільськогосподарських підприємств. Землі цих підпри�

ємств були розпайовані між колишніми їх членами, що

позбавило внутрішньогосподарські мережі єдиного гос�

подаря і призвело до перебоїв фінансування їх рекон�
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Фактичні обсяги фінансування меліоративних заходів з Державного бюджету по бюджетній програмі "Експлуатація
державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами" за 2000-2014 рр. у Волинській області,
млн грн
Обсяги фінансування меліоративних заходів з Державного бюджету по бюджетній програмі "Експлуатація державного
водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами" за 2000-2014 рр. у Волинській області у цінах 2008
року, млн грн 

Рис. 1. Обсяги фінансування меліоративних заходів з Державного бюджету України
по бюджетній програмі "Експлуатація державного водогосподарського комплексу

та управління водними ресурсами"
Джерело: розраховано за матеріалами Волинського обласного управління водних ресурсів.
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струкції та модернізації. Вихід з ладу внутрішньогоспо�

дарських мереж призвів до зниження врожайності ос�

новних сільськогосподарських культур у зв'язку з по�

гіршенням гідрологічного режиму на цих землях [2].

За період із 2007 по 2014 роки у динаміці фактич�

них обсягів фінансування міжгосподарської мережі

гідротехнічних споруд у зоні осушення у Волинській

області за рахунок коштів загального фонду Держав�

ного бюджету України не спостерігалося чіткої тенденції

як щодо зростання, так і щодо спаду. Найвищий рівень

фінансування спостерігався у 2010 році (737 тис. грн.),

що пов'язано з фінансуванням капітального ремонту за

рахунок коштів, виділених у рамках реалізації бюджет�

них програм по лінії Державного агентства водних ре�

сурсів України (рис. 2). В цілому обсяги фінансування

ремонту міжгосподарських мереж гідротехнічних спо�

руд по лінії Державного агентства водних ресурсів Ук�

раїни не покривають навіть критично необхідних потреб,

не говорячи вже про модернізацію та реконструкцію на�

званих об'єктів водогосподарської інфраструктури.

На жаль, за період із 2007 по 2009 роки фінансу�

вання капітального ремонту не відбувалось, а освоєння

бюджетних коштів спрямовувалося на поточний ремонт.

У 2013 та 2014 роках за аналізований період обсяги

фінансування ремонту міжгосподарської мережі були

найнижчими, зокрема у 2013 році 54 тис. грн., у 2014 —

21 тис. грн. На основі даного аналізу можна зробити вис�

новок, що основною спрямованістю коштів Загального

фонду Державного бюджету України є виконання по�

точного ремонту гідротехнічних споруд, що не модер�

нізує їх техніко�експлуатаційні характеристики і не за�

безпечує прийнятного рівня ефективності регулювання

водного режиму на меліорованих землях.

У динаміці фактичних обсягів фінансування ремонту

міжгосподарської мережі гідротехнічних споруд у зоні

осушення у Волинській області за рахунок коштів Спе�

ціального фонду в період із 2007 по 2011 роки спостері�

галося зростання. Зокрема у 2011 році обсяг фінансу�

вання за рахунок коштів Спеціального фонду склав 650

тис. грн., що на 456 тис. грн. більше відповідного показ�

ника 2007 року. У 2012 році порівняно з 2011 роком об�

сяги фінансування знизилися на 212 тис. грн. Збільшен�

ня обсягів фінансування ремонту міжгосподарської ме�

режі гідротехнічних споруд у 2010 та 2011 роках пов'я�

зується з фінансуванням капітального ремонту. Зокре�

ма у 2011 році капітальний ремонт міжгосподарських

гідротехнічних споруд був профінансований за рахунок

резервного фонду Кабінету Міністрів України.

Номінальне зростання фактичних обсягів фінансу�

вання ремонту міжгосподарської мережі гідротехнічних

споруд у зоні осушення у Волинській області як за ра�

хунок коштів Загального, так і Спеціального фонду Дер�

жавного бюджету України не кореспондується з обся�

гами фінансування за даними джерелами, але в цінах

2008 року (рис. 3). Якщо аналізувати динаміку фінансу�

вання ремонту міжгосподарської мережі гідротехнічних

споруд і за рахунок коштів Загального, і Спеціального

фонду Державного бюджету України у цінах 2008 року,

то вимальовується така картина: за період із 2007 по

2014 роки найбільший обсяг фінансування ремонтних

робіт за рахунок коштів Загального фонду мав місце у

2007 році — 634 тис. грн., за рахунок коштів Спеціаль�

ного фонду — у 2008 році — 396 тис. грн.

Отже, на відміну від номінального зростання обсягів

фінансування ремонту гідротехнічних споруд, реально�

го зростання не відбувається. За таких умов підвищен�

ня техніко�технологічного рівня міжгосподарських ме�

реж гідротехнічних споруд є неможливим, що потребує

додаткового залучення фінансових ресурсів, у тому

числі фінансово�банківських установ та підприємниць�

ких структур на основі укладання органами місцевої

влади угод державно�приватного партнерства.
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Фактичні обсяги фінансування ремонту міжгосподарської мережі гідротехнічних споруд в зоні
осушення у Волинській області за рахунок коштів Загального фонду Державного бюджету України,
тис. грн.
Фактичні обсяги фінансування ремонту міжгосподарської мережі гідротехнічних споруд в зоні
осушення у Волинській області за рахунок коштів Спеціального фонду Державного бюджету
України, тис. грн.

Рис. 2. Фінансування ремонту міжгосподарської мережі гідротехнічних споруд
в зоні осушення у Волинській області за рахунок коштів Загального та Спеціального фондів

Державного бюджету України у фактичних цінах

Джерело: розраховано за матеріалами Волинського обласного управління водних ресурсів.
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Не менш складна ситуація спостерігається в динаміці

фінансування ремонту внутрішньогосподарської мережі

гідротехнічних споруд у зоні осушення у Волинській

області за рахунок коштів Спеціального фонду Держав�

ного бюджету України, оскільки кошти Загального фон�

ду на ремонт споруд, які не знаходяться у державній

власності, як правило, не виділяються. Суттєве зростан�

ня обсягів фінансування ремонту внутрішньогоспо�

дарської мережі гідротехнічних споруд спостерігаєть�

ся у 2011 році порівняно з попередніми періодами. Зок�

рема в даному періоді порівняно з 2007 роком фактичні

обсяги фінансування зросли на 1963 тис. грн. (рис. 4).

Таке зростання пов'язане з необхідністю проведен�

ня у 2011 році капітального ремонту з метою мінімізації

негативного впливу на сільськогосподарські угіддя та

населені пункти весняного паводку. Зокрема у 2011 році

з резервного фонду Кабінету Міністрів України на ка�

пітальний ремонт внутрішньогосподарської мережі

гідротехнічних споруд було виділено 1524,7 тис. грн., а

у 2012 році — 1339,2 тис. грн. Отже, суттєве зростання

обсягів фінансування ремонту внутрішньогосподарсь�

ких мереж відбулося не завдяки місцевим бюджетам і

власним коштам суб'єктів господарювання, які мали б

бути найбільш зацікавленими в реінжинірингу цих спо�

руд, а завдяки фінансуванню за рахунок коштів резер�

вного фонду Кабінету Міністрів України [2].

Основною причиною виступав брак інвестицій як за

рахунок власних джерел суб'єктів аграрного підприєм�

ництва, так і залучених — на основі отримання банкі�

вських кредитів та іноземних інвестицій, а також реалі�

зації угод державно�приватного партнерства [4; 5].

Значною мірою це пов'язано з низькою інвестиційною

привабливістю сільськогосподарського виробництва в

зоні осушення через високий рівень ризикованості не�

доотримання критично необхідного рівня врожайності

внаслідок технічної несправності інженерних споруд

меліоративних систем, які забезпечували необхідний

водно�повітряний режим для рослинництва. На рівень

інвестиційної привабливості також негативним чином

вплинула природна ренатуралізація значних площ осу�

шених земель, що інтенсифікувала процеси порушення

цілісності земельних масивів та поглибила фрагмен�

тарність в землекористуванні.

Більше того, технічна несправність внутрішньогос�

подарських мереж гідротехнічних споруд та поширен�

ня процесів природної ренатуралізації унеможливлю�

ють перспективи повернення до традиційної спеціалі�

зації сільськогосподарських товаровиробників зони

осушення, яка б дала можливість вийти на потенційно

привабливі ринкові ніші і забезпечити потрібний рівень

капіталізації. Нарощення інвестиційного потенціалу

відновлення осушених земель також гальмує відсутність

повноцінного інституту сільськогосподарського дорад�

ництва, який би зорієнтовував землевласників, земле�

користувачів та товаровиробників в напрямі наявних

можливостей та альтернатив щодо залучення інвестицій

у відновлення інфраструктури водогосподарсько�ме�

ліоративного підкомплексу.

У латентному стану перебуває формування коопе�

ративних та кластерних утворень на базі власників і ко�

ристувачів осушених земель, які, у першому випадку,

консолідували б наявні ресурси для реалізації необхід�

них для всіх учасників проектів відновлення мереж

гідротехнічних споруд, а в другому — розширили б

інституціональне підгрунтя залучення додаткових дже�

рел інвестування. Саме в зоні осушення (мова йде про

поліські райони) кооперація та кластеризація мають

значні перспективи для утвердження, оскільки саме

в цій зоні вертикально інтегровані підприємницькі

об'єднання холдингового типу ще не встигли монополі�

зувати аграрний ринок та сформувати великий банк зе�

мель. Також кооперація і кластеризація створює пере�

634

62

524

56 53 28 11

396
352

390

230 249

174

300
346

239

0

100

200

300

400

500

600

700

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ти
с.
гр
н.

Обсяги фінансування ремонту міжгосподарської мережі гідротехнічних споруд в зоні осушення
у Волинській області за рахунок коштів Загального фонду Державного бюджету України у цінах
2008 року, тис. грн.
Обсяги фінансування ремонту міжгосподарської мережі гідротехнічних споруд в зоні осушення
у Волинській області за рахунок коштів Спеціального фонду Державного бюджету України у
цінах 2008 року, тис. грн.

Рис. 3. Фінансування ремонту міжгосподарської мережі гідротехнічних споруд у зоні осушення
у Волинській області за рахунок коштів Загального та Спеціального фондів Державного

бюджету України у цінах 2008 року

Джерело: розраховано за матеріалами Волинського обласного управління водних ресурсів.



Інвестиції: практика та досвід № 12/201618

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

думови для зміцнення позицій сектору особистих се�

лянських господарств, який навіть за наявності значно�

го інвестиційного дефіциту виробляє більшу частину

тваринницької продукції та окремих видів продукції

рослинництва, в першу чергу, картоплі.

Має місце низький рівень концентрації інвестицій в

аграрній сфері зони осушення у зв'язку з високим рівнем

капіталомісткості виробництва сільськогосподарської

продукції, оскільки прийнятний рівень врожайності ви�

магає значних вкладень у відбудову мереж гідротехніч�

них споруд. За таких умовах більш активну роль мають

відігравати органи місцевого самоврядування через

створення разом з підприємницькими структурами до�

говірних (неформальних) та статутних (формальних)

партнерств [10]. Об'єднання сільськогосподарських ви�

робників на основі кластеризації дасть можливість

сформувати матеріально�технічні та організаційні пере�

думови для створення конкуренції агрохолдинговим

формуванням на місцевих ринках сільськогосподарсь�

кої продукції.

На думку вчених ННЦ "Інститут аграрної економі�

ки" НААН України, при кластерній організації агропро�

мислового виробництва малі, середні та великі підприє�

мства агробізнесу — учасники кластерних утворень до�

сягають порівняного з агрохолдинговими формування�

ми рівня конкурентоспроможності, а сам інтеграційний

механізм кластеризації на основі концентрації агропро�

мислового виробництва і спеціалізації його учасників

формує "точки зростання" регіональних і місцевих еко�

номік [10].

Домінування в структурі виробників сільськогоспо�

дарської продукції в зоні осушення особистих селянсь�

ких господарств не дає можливості забезпечувати хоча

б критично необхідний рівень інвестиційного потенціа�

лу для відновлення робочого стану внутрішньогоспо�

дарських мереж гідротехнічних споруд і покращення

тим самим природно�ресурсних умов для виробництва

сільськогосподарської продукції. Концентрація достат�

нього обсягу інвестицій для модернізації внутрішньогос�

подарської мережі гідротехнічних споруд може бути

забезпечена на основі кооперації одноосібників, ос�

кільки організаційна структура, а також формальні та

неформальні кооперативні зв'язки активно мобілізують

внутрішні резерви учасників кооперації на досягнення

максимальних результатів [8].

Найбільш дієвим каталізатором активізації інвести�

ційної діяльності щодо відновлення меліорованих зе�

мель є зняття мораторію на вільний оборот сільсько�

господарських угідь, що дасть змогу сформувати повно�

цінний ринок земель та подолати квазіринковість у пе�

рерозподілі земельних активів і використовувати цілісні

земельно�майнові комплекси, які включають осушені

землі та інженерні споруди меліоративних систем, для

отримання кредитних ресурсів фінансово�банківських

установ. За таких умов потребує належного інституціо�

нального впорядкування механізм сек'юритизації зе�

мельних та земельно�господарських активів, який пе�

редбачає залучення інвестицій на основі випуску пев�

ного виду боргових чи дольових цінних паперів.

Одним із потенційних напрямів, реалізація котрого

дозволить сформувати необхідні фінансові ресурси для

модернізації меліоративних систем в сфері землекори�

стування, є сек'юритизація як метод залучення фінан�

сування, який пов'язаний з випуском цінних паперів, які

мають забезпечення активами, що генерують стабільні

грошові потоки (наприклад, портфель ліквідних земель�

них ресурсів, іпотечних кредитів, лізингові активи, ко�

мерційна нерухомість та інші активи). Метод сек'юри�

тизації можна застосовувати також і для інших типів

активів, у тому числі і досить низьколіквідних видів ак�

тивів, таких як низькопродуктивні земельні ресурси.

Сек'юритизація в основному застосовувалася для

фінансування таких видів активів, які можуть самопога�

шатися, наприклад, іпотека. Але будь�який вид активів
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Фактичні обсяги фінансування ремонту внутрішньогосподарської мережі гідротехнічних споруд
в зоні осушення у Волинській області за рахунок коштів Спеціального фонду Державного
бюджету України, тис. грн.
Обсяги фінансування ремонту внутрішньогосподарської мережі гідротехнічних споруд в зоні
осушення у Волинській області за рахунок коштів Спеціального фонду Державного бюджету
України у цінах 2008 року, тис. грн.

Рис. 4. Фінансування ремонту внутрішньогосподарської мережі гідротехнічних споруд у зоні
осушення у Волинській області за рахунок коштів Загального та Спеціального фондів

Державного бюджету України

Джерело: розраховано за матеріалами Волинського обласного управління водних ресурсів.
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зі стабільним грошовим потоком, як наприклад, зе�

мельні ресурси, може бути перетворений в індикатив�

ний портфель (тобто портфель, котрий приносить до�

ходи), який забезпечує сек'юритизовані боргові зобов�

'язання. Цінні папери можуть забезпечуватися не тільки

іпотекою, а й ліквідними земельними ресурсами, кор�

поративними та суверенними позиками, споживчим кре�

дитом, фінансуванням за проектами, дебіторською за�

боргованістю по лізингу та індивідуалізованими кредит�

ними угодами. Природа таких інструментів від початку

їх введення в дію передбачає цінні папери, забезпечені

активами.

Застосування сек'юритизації дозволяє отримати для

об'єднань землевласників, фінансових організацій і кор�

порацій ще один спосіб вишукувати нові джерела фінан�

сування — шляхом переведення активів зі своїх балансів

або запозичення під ці активи для рефінансування пер�

винного проекту з меліорації земель за справедливою

ринковою ставкою. Вона дозволяє скорочувати витра�

ти на запозичення, котрі у випадку банків є вищими.

У контексті потреб об'єднань землевласників у до�

даткових фінансових ресурсах для створення та модер�

нізації меліоративних систем вини�

кає необхідність мобілізувати гро�

шові кошти. Згідно зі стандартними

процедурами, знадобилося б отри�

мати позику або продати облігації.

Здатність об'єднання зробити це і

відповідні витрати будуть залежати

від його загального фінансового

стану та кредитного рейтингу. Якщо

воно могло б знайти покупців на не�

продуктивні землі, то можна було б

продати деякі земельні активи без�

посередньо, фактично перетворив�

ши майбутній потік доходів у гро�

шові кошти. Складність полягає в

тому, що для окремих неліквідних

земельних ресурсів вторинний ри�

нок практично відсутній. Але, об�

'єднавши ці земельні активи в пул,

можна мобілізувати грошові кошти

шляхом продажу цього портфеля

емітенту, який, у свою чергу, пере�

творює пул земельних активів в цінні

папери, що можуть вільно розпов�

сюджуватися на фінансових ринках.

Загалом стандартна процедура

процесу сек'юритизації земельних

ресурсів передбачає два етапи (рис.

5). На першому етапі компанія з

тими чи іншими активами (в нашому

випадку об'єднання землевлас�

ників, на балансі якого знаходять�

ся земельні ресурси), що забезпе�

чують доходи (первинний креди�

тор), визначає активи, які вона хоче

зняти зі свого балансу, і об'єднує їх

в пул, який називається індикатив�

ним портфелем. Потім вона продає

цей пул земельних активів емітенту

— структурі, яка створюється, заз�

вичай фінансовою організацією, спеціально для прид�

бання активів і реалізації їх позабалансового статусу в

юридичних та бухгалтерських цілях.

На другому етапі емітент фінансує придбання пулу

активів за рахунок випуску процентних цінних паперів,

що можуть бути в обігу, які продаються інвесторам на

ринку капіталу. Інвестори отримують фіксовані платежі

або платежі з плаваючою ставкою з довірчого рахунку,

котрі формуються фінансовими потоками грошових

коштів, забезпечуваними індикативним портфелем. У

більшості випадків первинний кредитор забезпечує об�

слуговування активів в портфелі, отримує платежі від

початкових користувачів активами і передає їх (за вира�

хуванням плати за обслуговування) безпосередньо струк�

турі спеціального призначення (ССП) або довіреній особі.

Таким чином, сек'юритизація дозволяє сформува�

ти альтернативне і диверсифіковане джерело фінансу�

вання на основі передачі фінансового ризику за земель�

ними активами (і, можливо, також валютного ризику та

ризику платоспроможності) від емітентів до інвесторів.

З метою диверсифікації та перегрупування ризиків,

за умови використання удосконаленої схеми, індикатив�

Рис. 5. Процес сек'юритизації земельних активів у зоні
осушувальних меліорацій
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ний портфель ділиться на кілька частин, так званих

траншів, кожен з яких має різний супутній рівень ризи�

ку і продається окремо. Як прибуток від інвестицій (ви�

плати основної частини земельної ренти), так і збитки

розподіляються по різних траншах в залежності від їх

старшинства. Наприклад, найменш ризикований транш

отримує в першу чергу доходи від базових активів (ви�

соколіквідних земельних ресурсів), тоді як вимоги

найбільш ризикованого траншу стосовно цього доходу

задовольняються в останню чергу. Тому структура се�

к'юритизації має припускати наявність трьох рівнів —

молодший, середній і старший транші. Згідно цієї струк�

тури, очікувані збитки від портфеля концентруються в

молодшому транші або першій збитковій позиції. Він

зазвичай є найдрібнішим з траншів, але пов'язаний з

найбільшим фактичним фінансовим ризиком і отримує

найбільший дохід. Збитки від портфеля вважаються

малоймовірними в старших траншах, які є дуже чутли�

вими до змін якості базових земельних активів, оскіль�

ки інвестори часто фінансують їх придбання за рахунок

запозичення.

Загалом розвиток сек'юритизації земельних активів

в зоні осушення в сучасних умовах значною мірою за�

лежить від розвитку ринку земельних іпотечних об�

лігацій, метою якого є сприяння рефінансуванню цих

фінансових продуктів. Рефінансування на земельному

іпотечному ринку має здійснюватись в контексті розпо�

ділу на первинний і вторинний ринки. На первинному

ринку відбувається оформлення земельних іпотечних

фінансових продуктів під заставу землі за допомогою

сек'юритизації. Об'єктом купівлі�продажу на вторинно�

му є спеціальні цінні папери, що дають право на отри�

мання рентного доходу по земельних активах. Тобто на

первинному ринку утворюється майно, необхідне для

забезпечення прав кредиторів по спеціалізованих цінних

паперах на вторинному ринку. Те, що відбувається на

вторинному ринку залучення коштів, є необхідною умо�

вою для отримання фінансових ресурсів на первинно�

му земельному іпотечному ринку.

Збільшення обсягів інвестицій у водогосподарсько�

меліоративний підкомплекс Волинської області сприя�

тиме модернізації та реконструкції міжгосподарських

та внутрішньогосподарських мереж гідротехнічних спо�

руд, що забезпечить більш продуктивне використання

осушених сільськогосподарських угідь з необхідним

водно�повітряним режимом. Це дасть змогу частково

відновити традиційну сільськогосподарську спеціаліза�

цію поліських адміністративних районів через збалан�

сування розвитку рослинницької та тваринницької га�

лузей, нарощення потужностей органічного землероб�

ства, збільшення біоенергетичної ємкості сільськогос�

подарського виробництва на основі подальшого рецик�

лінгу відходів.

Значні резерви щодо нарощення інвестицій у водо�

господарсько�меліоративний підкомплекс у Волинській

області пов'язані з участю державних адміністрацій та

органів місцевого самоврядування поліських адмініст�

ративних районів в програмах ЄС "Східне партнерство",

зокрема "Україна�Білорусь", "Україна�Польща�Біло�

русь" та інших. Певною інституціональною передумо�

вою участі в програмах Східного партнерства є реалі�

зація проекту ЄС щодо відновлення меліоративних сис�

тем з метою соціально�економічного піднесення

сільських територій у восьми сільських радах Ковельсь�

кого та Ратнівського адміністративних районів.

Перспективним напрямом залучення інвестицій в

агропромислове виробництво та лісове господарство в

зоні осушення є залучення коштів Європейського Со�

юзу на заліснення. Кошти спрямовуються особистим

селянським господарствам та фермерам на збільшення

площі захисних лісосмуг, здійснення агролісомеліора�

тивних заходів та заліснення малопродуктивних земель.

Освоєння інвестицій на заліснення найбільш прискоре�

ними темпами відбудеться в рамках функціонування

кластерного утворення, учасниками якого є суб'єкти

аграрного підприємництва та державні лісогосподарські

підприємства. Перші отримують інвестиції на заліснен�

ня і виступають замовниками певного комплексу лісо�

господарських робіт; другі отримують замовлення і ви�

ступають операторами надання лісогосподарських по�

слуг. Така взаємодія є проявом укладання угод держав�

но�приватного партнерства, що дозволяє отримувати

значний синергетичний ефект без суттєвого перефор�

матування форм власності та організаційно�правових

форм господарської діяльності.

Форсування процесів заліснення малопродуктив�

них земель та збільшення площі захисних лісосмуг

дасть можливість упередити прояви ерозії та дефляції

грунтів, сформувати стійкі агроландшафти і тим самим

підвищити інвестиційну привабливість осушених

сільськогосподарських угідь. Більше того, інвестицій�

на привабливість буде зростати також у зв'язку з тим,

що осушені сільськогосподарські угіддя виступають

сприятливим територіальним базисом розвитку тварин�

ницької галузі, що відповідає теперішнім викликам

формування нового поділу праці у сільськогосподарсь�

кому виробництві, виходячи з необхідності подолання

структурних деформацій в аграрному секторі в цілому

та підвищення конкурентоспроможності сільськогос�

подарського виробництва у зоні ризикового землероб�

ства зокрема.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У зв'язку зі значним інвестиційним дефіцитом щодо

відтворення осушених сільськогосподарських угідь,

який зумовлений численними інституціональними обме�

женнями, виникає необхідність у диверсифікації форм,

методів та джерел інвестиційного забезпечення модер�

нізації, реконструкції та технічного переоснащення

об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних си�

стем та реінжинірингу меліорованих територій.

Аналіз основних тенденцій фінансування процесів

утримання міжгосподарських та внутрішньогоспо�

дарських мереж гідротехнічних споруд у Волинській

області показав відсутність критично необхідного

спектра джерел інвестування проектів відтворення

об'єктів водогосподарсько�меліоративного підкомп�

лексу, що не дає можливості повною мірою оновити

частково демонтоване та фізично спрацьоване гідро�

технічне обладнання, яке в даний момент не забезпе�

чує необхідного водно�повітряного режиму для веден�

ня високопродуктивного сільськогосподарського ви�

робництва.
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Інституціональною передумовою суттєвого наро�

щення інвестиційних потоків щодо відтворення осуше�

них земель є зняття мораторію на їх вільний оборот, що

дасть можливість використовувати ці земельні активи

як заставу при емісії боргових та дольових цінних па�

перів (мова йде про інституціоналізацію механізму се�

к'юритизації як інноваційної форми залучення інвес�

тицій на основі випуску цінних паперів під заставу пев�

ного виду активів).

Значний потенціал щодо нарощення інвестицій у

відтворення осушених земель пов'язується з поширен�

ням кооперації та кластеризації, які передбачають кон�

солідацію організаційного потенціалу та фінансових

можливостей особистих селянських господарств та

фермерів, що сформує необхідну базу інвестиційного

забезпечення внутрішньогосподарських мереж гідро�

технічних споруд, що в кінцевому підсумку дасть мож�

ливість підвищити рівень врожайності сільськогоспо�

дарських культур основної спеціалізації і забезпечити

більш високий рівень капіталізації сільськогосподарсь�

кого виробництва в зоні ризикового землеробства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Темпы развития туризма в Азербайджане, интере�

сы предпринимателей, занятых в данной сфере, во мно�

гом зависят от хорошо организованной инвестиционной

деятельности. На современном этапе эффективность

этой деятельности приобретает особое значение, так

как инвесторы, принимая решение об инвестировании

предприятия и стремясь минимизировать возможные

риски, предъявляют определенные требования к обо�

снованию использования привлекаемых средств. Зани�

маемая туристским предприятием доля рынка и пози�

тивная динамика ее изменения являются одними из са�

мых важных факторов, определяющими полноценную

инвестиционную деятельность в рассматриваемой от�

расли экономики.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ПУБЛИКАЦИЙ

В современной экономической литературе имеется

целый ряд научных исследований и публикаций, осве�

щающих в той или иной степени различные аспекты
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предпринимательской деятельности в сфере туризма.

Особое значение имеют труды ученых постсоветских

стран — Алирзаева А.Г., Барановой А.Ю., Жуко�

вой М.А., Кадиевой А.Г., Касумова Р.М., Кириченко

А.В., Крутика А.Б., Морозова М.А., Новикова В.С., Рах�

манова Ф.П., Салманова А.А., Шахабутиновой Я.М. и

др.

Вместе с тем, в имеющихся исследованиях и публи�

кациях недостаточно внимания уделяется инвестицион�

ным аспектам предпринимательства в туризме, что обус�

ловило выбор темы данной статьи.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью статьи является анализ современных направ�

лений инвестиционной деятельности в сфере туризма и

выработка путей совершенствования этого процесса.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования является инвестиционный

аспект предпринимательской деятельности в сфере ту�

ризме.
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ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Одним из направлений повышения эффективности

туристского предпринимательства является хорошо

организованная и полноценная инвестиционная дея�

тельность.

Следует признать, что в Азербайджане в последние

годы наблюдается активизация инвестиционной дея�

тельности. Достаточно отметить, что только за январь

— июль 2015 г. инвестиции в сектор туризма повыси�

лись в 7,2 раза по сравнению с аналогичными показате�

лями прошлого года. Здесь имеются в виду вложения в

развитие инфраструктуры туристского бизнеса и свя�

занных с ней объектов.

Регулирование инвестиций на территории Азербай�

джанской Республики регламентировано на конститу�

ционном уровне, на уровне нормативно�правовых актов,

а также дву� и многосторонних договоров. Инвести�

ционная деятельность регулируется законами "О защите

иностранных инвестиций" и "Об инвестиционной дея�

тельности в Азербайджане", которые ориентированы на

активное привлечение и инвестиций в экономику стра�

ны, их регулирование и оптимальное применение с це�

лью развития социально�экономической сферы респуб�

лики, международного экономического сотрудничества

и интеграции. В соответствии с положениями законо�

дательства, инвестору даются гарантии сохранности

капиталовложений и неизменности соглашений, в слу�

чае, если другое не оговорено договором между инве�

стором и его бенефициаром.

Эффективность туристской предпринимательской

деятельности во многом зависит от привлечения инвес�

тиций. Потребности в больших инвестициях для разви�

тия курортных, гостиничных и других предприятий сфе�

ры туризма удовлетворяются, в основном, со стороны

государства. Однако, туризм является настолько инвес�

тиционно�привлекательным, что привлечение частных

инвестиций и их слияние с государственными может во

многом способствовать эффективному развитию пред�

принимательства туризма.

Туристские предприятия в отдельных случаях вы�

нуждены самостоятельно искать возможности своего

развития в условиях волатильности внешней среды,

своевременно реагировать на все ее изменения для

поддержания конкурентоспособности и эффективно�

сти своего развития.

Формирование финансового обеспечения развития

туризма в Азербайджане связано с доходами от пред�

принимательской деятельности, с привлечением сбере�

жений населения в иностранной валюте и туристов, раз�

мещенных в гостиницах и в предприятиях гостинично�

го типа [2, с. 107]. Здесь уместно отметить, что гости�

ничный бизнес считается одним из главных туристско�

рекреационных услуг. Всё более возрастающий темп

развития гостиничного бизнеса, свидетельствует о том,

что этот бизнес является наиболее прибыльным и пер�

спективным для инвесторов. Именно поэтому с каждым

годом увеличивается объем инвестиционных предло�

жений по строительству гостиниц, как со стороны ино�

странных, так и отечественных инвесторов. Следует

подчеркнуть, что основные предложения направлены

на развитие гостиничного бизнеса в регионах страны.

Под инвестициями в туризм нами понимается раз�

мещение инвестированного капитала в предпринима�

тельской деятельности сферы туризма для получения

прибыли. Поскольку капитал считается главным компо�

нентом в туристском производстве, то способность эко�

номики туризма выпускать турпродукты в значительной

мере зависит от величины инвестированного в эту сфе�

ру капитала. При увеличении объемов инвестиций в ту�

ристскую экономику растет ее производительность, а

при уменьшении — соответственно сокращаются и воз�

можности производства [4, с. 117].

Капитальные вложения в экономику туризма увели�

чиваются в случае, когда отдача на вложенные средства

превышает величину инвестированного капитала. При

их равенстве же — эффективность инвестиций нулевая.

В экономике туризма интенсивность инвестицион�

ной деятельности в полной мере зависит от прибыли,

которую могут извлечь инвесторы от вложенных инве�

стиций. Наиболее важные факторы, на которые долж�

ны обращать пристальное внимание инвесторы, пред�

ставлены на рисунке 1.

Цена приобретения и применения новых капиталь�

ных вложений на туристском рынке воздействует на

отдачу вложенных инвестиций. Надо отметить, что низ�

кую цену следует понимать как хорошую отдачу от вло�

женных инвестиций и весомый доход для инвесторов.

На инвестиционную активность воздействует цена

денежного капитала, необходимого для приобретения

материально�вещественного капитала. Составной час�

тью инвестированного капитала являются издержки на

приобретение основных и оборотных средств. В дан�

ной связи инвестор сам должен определять величину и

направления применения капитала, критерием которо�

го должна стать величина дохода от вложенных инвес�

тиций, напрямую зависящая от уровня эксплуатации

капитала.

Рис. 1. Факторы, воздействующие на
активность инвестиций в экономику туризма

Уровень развития 
новых производ-
ственных способов 
и производства 
новых товаров  
в экономике  
туризма 

Государственная 
политика по 
повышению 
инвестиций в 
экономику туризма 

 
Цена денежного 
капитала, 
необходимого для 
приобретения 
материального 
капитала в экономике 
туризма 

 
Цена приобретения 
и использования 
капиталовложений 
в экономику 
туризма 
 

Факторы 
воздействующие  
на активность 
инвестиций в 
экономику  
туризма 



Інвестиції: практика та досвід № 12/201624

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Для Азербайджана весьма значимой считается про�

блема привлечения инвестиций в туристский сектор эко�

номики и создание здесь хорошего инвестиционного

климата. Как нам представляется, это, главным обра�

зом, обусловлено следующими причинами: целесооб�

разностью обновления имеющейся материально�техни�

ческой базы; внедрением новых видов деятельности и

услуг; повышением объемов продаж.

Особую важность имеет разработка форм и спосо�

бов привлечения инвестиций, применение положитель�

ного опыта инвестиционной деятельности тех предпри�

ятий, которые оказывают различные услуги туристам в

стране.

Страновые условия, которые во многом влияют на

приток капитала, складываются из многообразия фак�

торов, объединяемых понятием "инвестиционный кли�

мат". Под благоприятным инвестиционным климатом

понимается наличие в государстве, привлекающем ин�

вестиции, политической и экономической стабильнос�

ти, четкого и транспарентного законодательства, пре�

доставление определенных гарантий, обеспечение за�

щиты прав и интересов инвесторов [1].

Несмотря на проводимые реформы, для активиза�

ции привлечения иностранных инвестиций в туристс�

кий сектор предстоит еще многое предпринять. Для

улучшения инвестиционного климата в туристском сек�

торе экономики Азербайджана следует осуществлять

оптимальные структурные реформы, совершенство�

вать действующую нормативно�правовую базу, сни�

зить административное воздействие на туристскую

предпринимательскую деятельность. Здесь стоит осо�

бо отметить, что Указ Президента страны Ильхама

Алиева о сокращении числа лицензий для осуществ�

ления предпринимательской деятельности, принятый

в конце 2015 г., имеет большое значение для развития

бизнеса, являющегося значимым стратегическим ре�

сурсом. Эта инициатива главы государства направле�

на на улучшения инвестиционного климата, поскольку

все еще сохраняются некоторые субъективные причи�

ны, тормозящие эффективное развитие предпринима�

тельской деятельности.

Инвестиционная привлекательность туристского

сектора в значительной степени зависит от его государ�

ственного регулирования, которое последовательно

расширяется, поскольку в эту сферу перенесена основ�

ная налоговая нагрузка и здесь концентрируется боль�

шая доля финансовых средств. Всё более расширяется

и структура потребления туристских продуктов. Всё это

вызывает необходимость усиления регулятивных мер к

туристским организациям. В данной сфере при регули�

ровании инвестиционной деятельности следует, на наш

взгляд, учитывать позитивные и негативные послед�

ствия, возникающие в их деятельности.

Отметим некоторые основные проблемы, стоящие

перед государством в сфере регулирования инвестиций

в сектор туризма:

— создание позитивной конкурентной среды;

— поддержание стабильного развития туристской

отрасли экономики;

— обеспечение нормы прибыли туристских фирм,

функционирующих в соответствии с положениями под�

писанных контрактов.

На инвестиционную привлекательность страны в

значительной степени могут влиять и другие базовые

факторы:

— грамотная инвестиционная политика;

— величина внутреннего рынка и благоприятные

перспективы его развития;

— необходимые для развития ресурсы и кадры.

Во многих странах оптимальный уровень по выше�

перечисленным факторам уже достигнут.

Дополнительными факторами для регулирования

привлечения новых инвестиций являются:

— макроэкономическая политика, включающая

финансовую политику, которая обеспечивает стабиль�

ность внутренних цен и оказывает позитивное влияние

на цену заемного капитала;

— продуманная налоговая политика, ориентирован�

ная на стимулирование инвестиционных вложений в ту�

ристскую отрасль;

— либеральная валютная политика, способствую�

щая упрощенному обмену выручки в валюту инвесто�

ра;

— государственная политика, направленная на ин�

тенсивное развитие предпринимательской деятельности.

Инвестиционная привлекательность предприятий

туризма представляет собой систему финансово�эконо�

мических характеристик, значений и показателей со�

стояния объекта на конкретную дату, соответствующих

требованиям каждого типа инвесторов по соотношению

"доходность�риск" для инвестирования в соответству�

ющие категории туристских объектов при условии до�

стижения целей инвестора в течение определенного пе�

риода времени [3, с. 149]. В этой связи считаем необхо�

димым провести классификацию факторов по степени

воздействия на изучаемую категорию, что будет способ�

ствовать определению содержания инвестиционной

политики в отношении предпринимательской деятель�

ности в сфере туризма.

Факторы, воздействующие на исследуемую катего�

рию следует, на наш взгляд, разделить на внешние и

внутренние. Необходимо отметить, что влияние назван�

ных факторов на привлекательность туристской орга�

низации дифференцировано, т.е. невозможно опреде�

лить доминирующее воздействие какой�либо из этих

групп факторов.

Рассмотрим более значимые для нашего исследо�

вания внутренние факторы. Диагностика и анализ фи�

нансового положения (финансовой устойчивости) счи�

тается обязательной составляющей существующих ме�

тодик оценки инвестиционной привлекательности.

Оценка системы финансовых показателей предприятия

сферы туризма позволяет инвестору определить воз�

можности организации для своевременного финанси�

рования своей деятельности, осуществления платежей,

создания равновесие активов и пассивов в часто меня�

ющихся условиях внешней и внутренней среды, пере�

носа негативных обстоятельств в рамках допустимой

степени риска. Ресурсный потенциал (наличие ресурсов)

предприятия считается фактором, который определяет

достигнутый уровень использования имеющихся ресур�

сов и возможность более оптимального их применения,

что обуславливает перспективы наращивания объема

продаж туристских продуктов.
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Инвестиционную привлекательность может иметь и

субъект предпринимательской деятельности, представ�

ляющий своевременную и всеобъемлящую информа�

цию о своей финансово�хозяйственной деятельности,

капитале и финансовых итогах. Такая информация, как

правило, производит позитивное воздействие на инве�

стора и влияет на инвестиционную привлекательность

предприятия сферы туризма.

В настоящее время большую значимость приобре�

тает анализ инвестиционной привлекательности субъек�

тов предпринимательской деятельности туризма, по�

скольку инвесторы, решая вопрос об инвестировании

предприятия и думая при этом о снижении рисков,

предъявляют требования к обоснованию применения

привлекаемых средств. Следует отметить, что анализ и

оценка инвестиционной привлекательности хозяйству�

ющих субъектов в большинстве своем не проводятся. В

случае же их осуществления, это происходит на основе

применения показателей, характеризующих финансо�

вое положение. В итоге поставленные цели по дости�

жению эффективности инвестиций, как правило, не до�

стигаются.

Главными факторами, воздействующими на эффек�

тивность инвестиционной деятельности, считаются так�

же временная структура инвестиционных ресурсов, ин�

фляция, риски и процентная ставка.

По нашему мнению, для эффективности инвестиций

в туристскую предпринимательскую деятельность следу�

ет применять методы, которые будут способствовать

определению периода окупаемости инвестиций и отдачи

капиталовложений, а также дисконтный метод, позволя�

ющий учитывать влияние временного фактора и факто�

ра риска на итоги реализации туристского проекта.

Недооценка значимости роли инвестиционной при�

влекательности приводит к большим диспропорциям в

производстве услуг в туризме.

Для успешного претворения в жизнь программы

социально�экономического развития регионов необхо�

димо разработать долгосрочную программу по регули�

рованию привлечения иностранных инвестиций в реги�

оны Азербайджана. Для этого, на наш взгляд, следует

совершенствовать соответствующее законодательство

и принять новый закон "О поощрении инвестиций".

Создание благоприятных условий для притока ино�

странных инвестиций в Азербайджан, на наш взгляд,

целесообразно осуществлять с позиций учета действия

определенных факторов влияющих на инвестиционную

привлекательность. К ним, в первую очередь, следует

отнести политическую стабильность, обеспечение соот�

ветствия механизма налогообложения международным

стандартам в этой области, совершенствование финан�

совой политики, усиление государственного контроля

за инвестиционными потоками и содействие государ�

ства скорейшему внедрению инвестиционных проектов

в сферу туристских услуг.

ВЫВОДЫ
Предложенные рекомендации направлены на уси�

ление процесса притока иностранных инвестиций в сфе�

ру туристского предпринимательства. Для достижения

этой цели необходимо реализовать систему последо�

вательных мер:

— совершенствовать законодательство в области

инвестирования туризма;

— создать более благоприятный инвестиционный

климат в сфере туризма;

— совершенствовать систему стимулирования ино�

странных инвесторов;

— обеспечить выход страны на международное со�

трудничество в соответствие с международными стан�

дартами;

— усилить маркетинговую деятельность для акти�

визации иностранных инвесторов и повышения уровня

их доверия к перспективам дальнейшего сотрудниче�

ства.

Все вышеизложенное, безусловно, будет способ�

ствовать совершенствованию инвестиционной деятель�

ности в сфере туризма, и, как результат, повышению

эффективности предпринимательской деятельности в

этой отрасли экономики.
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Стаття присвячена вивченню питань сучасної ситуації, яка склалася в сфері державних
фінансів та вирішенню питань щодо функціонування державного внутрішнього контролю за
виконанням бюджетів шляхом виділення пріоритетних напрямів підвищення результативності
його функціонування. Існуючі сьогодні система органів і механізм державного внутрішнього
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організації; низький рівень ефективності; розбалансованість системи державного фінансово�
го контролю. Вказані недоліки призводять до зниження результативності державного внутріш�
нього фінансового контролю, основне призначення якого полягає у попередженні й виявленні
бюджетних правопорушень і підвищенні ефективності діяльності державного сектору еконо�
міки.

Тhe article devoted to the study of contemporary situation in public finances and address the issues
related to the functioning of the public internal control over budget execution by allocating priorities
of increasing the effectiveness of its operation. The current system of today and the mechanism of
public internal financial control have several disadvantages: lack of coordination; failure to practice
the scientific principles of the organization; low efficiency; imbalances in the system of state financial
control. These shortcomings lead to reducing the impact of public internal financial control, the main
purpose of which is to prevent crime and identifying the cost and increase the efficiency of the public
sector.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Актуальні питання особливостей державного внут�

рішнього фінансового контролю за виконанням бю�

джетів досліджували О.О. Анісімов, В.Д. Базилевич,
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М.Г. Бєлов, М. Т. Білуха, О.Д. Василик, В.Г. Дем'янишин,

Є.В. Калюга, М.С. Малеїн, В.М. Мурашко, М.О. Нико�

нович, В.І. Невідомий, В.М. Радіонова, Л.А. Савченко,

Р.Г. Сомоєв, В.І. Стоян, В.М. Федосов, С.І. Юрій, І.Я. Чу�

гунов та ін.

Однак у науковій літературі недостатньо уваги при�

діляється системі державного внутрішнього фінансово�

го контролю за виконанням бюджетів. Цим обумовле�

но актуальність наукового дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Питання фінансового контролю за виконанням

бюджетів є особливо актуальним у наш час, адже

якою б досконалою не була фінансова система та

політика держави, вони не сприятимуть отриманню

бажаних результатів без побудови ефективного

фінансового контролю. Саме такий контроль здатний

забезпечувати ефективний процес формування і ви�

користання фінансових ресурсів у всіх сферах еко�

номіки країни.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

В умовах сьогодення забезпечення ефективного

формування й використання бюджетних коштів, що

сприяє зміцненню економічної могутності країни та

зростанню добробуту громадян, належить до основ�

них проблем сучасного економічного розвитку нашої

держави. Один зі шляхів її вирішення — це є вдоско�

налення системи державного внутрішнього фінансово�

го контролю у бюджетному процесі за виконанням

бюджетів.

Це дасть змогу забезпечувати підвищення відпо�

відальності учасників бюджетного процесу щодо кон�

тролю за використанням фінансових ресурсів, мож�

ливість здійснювати реальне оцінювання рівня вико�

нання результативних показників виконання бюдже�

ту, контролювати використання бюджетних коштів та

виявляти причини, які негативно впливають на орган�

ізацію бюджетного процесу, що допоможе заощади�

ти бюджетні ресурси шляхом усунення негативних

явищ.

Для розпорядників і одержувачів коштів державно�

го і місцевих бюджетів, які виконують бюджети в ме�

жах затверджених асигнувань, передбачених коштори�

сами та планами асигнувань, надзвичайно важливо на

підставі цих документів працювати протягом бюджет�

ного періоду без внесення змін до них, а особливо це

стосується закінчення бюджетного періоду. Плануван�

ня відповідно до помісячних планів асигнувань закупі�

вель товарів, робіт і послуг сприяє якісному, своєчас�

ному й повному виконанню кошторисів цих установ у

межах доведених планових показників та забезпечує

стабільну їхню роботу і якісне виконання державних

програм [1].

Однак, у процесі виконання бюджетів за видатка�

ми виникає необхідність внесення змін до планових по�

казників бюджетів за головними розпорядниками

коштів і безпосередньо головними розпорядниками

коштів між розпорядниками та одержувачами коштів

нижчого рівня. Зміни до бюджетів вносяться, як пра�

вило, у бік збільшення при перевиконанні бюджетів за

доходами, зміні головного розпорядника коштів у про�

цесі виконання певних бюджетних програм, зміні пев�

них обставин у процесі виконання бюджетів, пов'яза�

них з економічною сутністю витрат і т. ін. Зміни нерідко

вносяться й у бік зменшення асигнувань. Це можливо

при невиконанні планових показників за доходами, і

бюджет, зрозуміло, не здатний покривати всі витрати,

початково заплановані, за потреби перерозподілу пев�

них планових показників між головними розпорядни�

ками коштів з огляду на необхідність пропорційного

покриття витрат відповідно до економічних ознак, за

потреби скорочення незахищених видатків для забез�

печення покриття зобов'язань за захищеними видат�

ками та ін. [2].

Отже, можемо констатувати, що в результаті вне�

сення змін до планових показників, виділення асигну�

вань з державного або місцевих бюджетів зазнають змін

також інші показники, а плани закупівель товарів, робіт

чи послуг для забезпечення діяльності установи або

виконанні певної програми бюджету теж необхідно буде

корегувати.

У цьому контексті проаналізуємо, як зміни плано�

вих показників впливають на роботу розпорядників чи

одержувачів коштів, а особливо в кінці бюджетних пе�

ріодів.

 Доведення змін щодо бюджетних асигнувань до

розпорядників нижчого рівня й одержувачів бюджет�

них коштів складається з кількох етапів на різних рівнях

Державної казначейської служби розпорядників коштів

та потребує певного часу, а внесення змін до бюджет�

них асигнувань (кошторису і плану асигнувань чи плану

використання бюджетних коштів) на підставі довідки

про зміни до розпису, наданої в останні дні місяця

(року), не завжди може бути здійснене до закінчення

звітного періоду.

Крім цього, для забезпечення своєчасного внесен�

ня змін до бюджетних асигнувань та відображення їх у

обліку й звітності розпорядники бюджетних коштів та�

кож мають дотримуватися встановлених термінів подан�

ня відповідних документів до органів Державної казна�

чейської служби [3].

Аналіз стану подання матеріалів бюджетними уста�

новами свідчить про недостатній рівень організації ро�

боти головних розпорядників бюджетних коштів щодо

вчасного затвердження змін до кошторисів як по відом�

ствах, так і стосовно розпорядників нижчого рівня. Не�

поодинокими є випадки, коли розпорядник бюджетних

коштів нижчого рівня дізнається про необхідність вне�

сення змін до кошторису тільки при отриманні витягу

змін до розпису видатків від органу Казначейської служ�

би. Через це розпорядники бюджетних коштів не завж�

ди мають змогу вчасно подати на реєстрацію довідку

про зміни до кошторису. Розпорядники бюджетних

коштів одночасно з довідкою про зміни до кошторису

та плану асигнувань за потреби подають відповідному

органу Казначейської служби у встановленому поряд�

ку інформацію щодо коригування обсягів взятих бюд�

жетних зобов'язань.

У результаті перерозподілу планових показників

головними розпорядниками коштів Держаного бюдже�

ту України через нестачу часу для внесення змін до

кошторису і планів асигнувань може не бути своєчас�



Інвестиції: практика та досвід № 12/201628

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

но зареєстровано та погашено фінансові зобов'язан�

ня, що призводить до виникнення кредиторської за�

боргованості у розпорядників коштів на кінець року

[3].

Виокремимо проблемні питання, що виникають пе�

реважно при внесенні змін до бюджетних призначень у

кінці бюджетного року:

1. Розпорядники й одержувачі бюджетних коштів

мають дуже мало часу для внесення змін до кошторисів

і планів використання бюджетних коштів.

2. Обмеження в часі не дають змоги розпорядни�

кам коштів провести процедури закупівель та забезпе�

чити виконання робіт, унаслідок чого бюджетні призна�

чення бюджетного року не використовуються.

3. Державна казначейська служба України не має

підстав для своєчасного відкриття асигнувань або оп�

рацювання розпоряджень фінансових органів на виді�

лення асигнувань з місцевих бюджетів. Унаслідок цьо�

го залишаються не використаними бюджетні призна�

чення і виникає бюджетна кредиторська заборго�

ваність.

4. Існує бюджетна кредиторська заборгованість на

кінець року.

5. Постачальники товарів, робіт та послуг або

підрядні організації з недовірою ставляться до укладен�

ня угоди та співпраці з бюджетними організаціями в

майбутньому.

6. Внаслідок непроведення розрахунків за виконані

роботи, надані послуги чи поставлені товарно�мате�

ріальні цінності суб'єкти господарювання не мають

фінансової можливості виплатити заробітну плату своїм

працівникам і загалом розвиватися.

З метою вирішення цих проблем рекомендуємо:

1. Розпис видатків розпорядників коштів та кошто�

рис бюджетних установ зробити одним документом. У

цьому разі, якщо зміни до розпису видатків розпоряд�

ник коштів отримав від органу Державної казначейсь�

кої служби, то йому не потрібно вносити зміни до кош�

торису і надсилати його до головного розпорядника

коштів для затвердження чи погодження.

За таких умов ефект був би очевидним. Підставою

для взяття бюджетних фінансових зобов'язань була би

довідка про зміни до розпису, завірена органом казна�

чейської служби, що обслуговує клієнта. Значно спро�

стилася би система обліку у казначейської служби пла�

нових показників, зокрема позабалансові рахунки для

обліку кошторисів та помісячних планів асигнувань не

використовувалися б.

Для врегулювання цих питань доцільно внести зміни

до Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету

Міністрів України, наказів Міністерства фінансів і роз�

поряджень Державної казначейської служби України.

2. Нормами бюджетного кодексу України встанови�

ти граничний термін внесення змін до планових показ�

ників головними розпорядниками чи розпорядниками

коштів нижчого рівня. Внесення таких змін, на наш по�

гляд, необхідно здійснювати не пізніше ніж:

— за капітальними видатками (придбання основних

засобів, будівництва, реконструкції, капітального ре�

монту, реставрації) — до 1 липня бюджетного року;

— за захищеними видатками — до 1 грудня бю�

джетного року;

— за незахищеними поточними видатками  — до

1 листопада бюджетного року.

3. Внести зміни до Бюджетного кодексу України та

наказу Міністерства фінансів України "Про порядок

обліку бюджетних зобов'язань", зокрема норму, яка би

зобов'язувала розпорядників коштів першочергово

погашати бюджетну кредиторську заборгованість, що

утворилася внаслідок виникнення вказаних вище про�

блем, у наступному бюджетному році.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження особливостей державного

внутрішнього фінансового контролю за виконанням

бюджетів дає змогу констатувати, що до основних при�

чин бюджетних правопорушень належить невисока

ефективність внутрішнього контролю і недостатня

відповідальність розпорядників бюджетних коштів, що

виявляється у порушенні термінів та обсягів подання

фінансової звітності, невідповідності даних фінансової

звітності даним бухгалтерського обліку органів казна�

чейської служби та ін. В повній мірі це питання ви�

рішується за рахунок дистанційного управління обслу�

говування казначейською службою розпорядників і

одержувачів бюджетних коштів державного і місцевих

бюджетів.

На нашу думку, для усунення цих недоліків необхі�

дно розширити права органів Державної казначейської

служби України щодо притягнення до адміністративної

відповідальності керівників бухгалтерських служб у разі

подання звітів з порушенням встановленого терміну або

неповного подання звітності та внести відповідні зміни

до Бюджетного кодексу України.
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MEASUREMENT OF ECONOMIC RISK BASED ON FUZZY INTERVAL ESTIMATES
OF EFFICIENCY CRITERIA

Велике значення для результативності діяльності підприємства має якість інформаційно�аналітичної
підтримки управлінських рішень, що приймаються. Одна з ключових перешкод для ефективної реалі�
зації цього завдання пов'язана з дестабілізуючим впливом фактору невизначеності та породженого нею
ризику. Звідси раціональний підхід до управління підприємством, забезпечення досягнення ним довгос�
трокового успіху означає обов'язкове врахування феноменів невизначеності та ризику.

Поряд з інформаційними ситуаціями, що моделюються за допомогою теорії імовірностей, сучасна на�
ука про ризик оперує ситуацією, яка задається нечіткою множиною станів економічного середовища. Її
формалізований опис здійснюється на основі математичного апарату нечітких множин.

Нечіткість вихідних даних зумовлює нечіткість результуючих показників (критеріїв) привабливості (ефек�
тивності) аналізованого господарського заходу і, відповідно, його ризикований характер. У багатьох випад�
ках нечіткі величини критеріальних економічних показників мають характер нечітко�інтервальних оцінок.

У публікації здійснено спробу розроблення спеціального методичного апарату для вимірювання ризи�
ку за нечітко�інтервальними оцінками критеріїв ефективності господарської діяльності. В межах цього як
показники міри ризику в абсолютному вираженні запропоновано середньозважений розмах варіації і се�
мівідхилення, структура яких грунтується на конструктивних та інтерпретаційних (змістовних) особливо�
стях величин, які мають нечітко�інтервальний характер. На основі зазначених абсолютних показників сфор�
мульовано відповідні коефіцієнти. При цьому вихідні версії таких коефіцієнтів доповнені їх модифікація�
ми, які не мають обмеження щодо знака інгредієнта для аналізованого критеріального показника. На ос�
нові інструментарію модифікованих коефіцієнтів ступеня ризику сформульовано модель вибору найкра�
щого інвестиційного проекту з множини альтернатив.

Quality of information analytical support of management decision�making is highly relevant to productivity of
business operation. A key barrier to efficient accomplishment of this task is related to a disturbing effect of uncertainty
and the risk it produces. Therefore, a rational approach towards business management and ensuring that a business
achieves success in the long�term imply that uncertainty and risk should always be taken into account.

In addition to information situations modeled based on the probability theory, modern science of risks deals
with a situation, which is defined as a fuzzy set of states of the economic environment and is formally described
using the mathematical apparatus of fuzzy sets.

Fuzzy input data lead to fuzzy output indicators (criteria) of appeal (efficiency) of a business operation under
analysis and, accordingly, its risk exposure. More often than not, economic criteria are defined as fuzzy interval
estimates.

The paper tries to devise a special technique to measure risk based on fuzzy interval estimates of economic
efficiency criteria. In this framework, average range and semideviation are proposed as risk level indicators in
absolute terms. Their structure is based on constructive and interpretative (representative) characteristics of
fuzzy interval values. The relevant ratios are defined based on the said absolute indicators. That being said, the
input versions of such ratios are augmented with their modifications, which are free from constraints related to
the sign of ingredient (component) for the criterion indicator under analysis. Modified risk level ratios are used
to define a model for selection of the best investment project from a set of alternatives.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фундаментальними характеристиками економіки,

які входять до складу ключових детермінант діяльності

підприємства, є невизначеність та породжений нею ри�

зик. "Туман" невизначеності огортає процес управлін�

ня підприємством на всіх рівнях, в усіх його підсисте�
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мах, призводить до того, що суб'єкти управління не мо�

жуть бути впевненими ані в тому, що сформульовано

правильні цільові настанови та способи їх досягнення,

ані в наслідках прийнятих до виконання дій. Звідси ра�

ціональний підхід до управління підприємством, забез�

печення досягнення ним довгострокового успіху озна�

чає обов'язкове врахування феноменів невизначеності

та ризику.

Поряд з інформаційними ситуаціями, що моделю�

ються за допомогою теорії імовірностей, сучасна наука

про ризик (ризикологія) оперує ситуацією, яка задаєть�

ся нечіткою (розпливчастою) множиною станів еконо�

мічного середовища. Її формалізований опис здійс�

нюється на основі математичного апарату нечітких мно�

жин.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Стосовно застосування теорії нечітких множин до

аналізу та моделювання господарського ризику, як

цілком слушно зауважується у [1, с. 69], на сьогодні

зроблені істотні, проте лише перші кроки. В цьому кон�

тексті заслуговують на увагу результати досліджень

проблематики вимірювання ризику за допомогою не�

чітко�множинної методології, які належать В.П. Бочар�

никову, О.О. Недосєкіну, П.В. Севастьянову, Л.Г. Ди�

мовій, П.М. Дерев'янку, В.Г. Чернову, О.С. Птускіну та

ін. [2—7].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Ядро методології кількісного аналізу ризику станов�

лять схеми і підходи, закладені та розвинені в межах

теорії імовірностей. Після появи теорії нечітких множин

і впровадження її методів в економіку серед іншого по�

стало завдання відповідної нечітко�множинної адаптації

теоретико�ймовірнісних моделей та методів оцінюван�

ня ступеня ризику. В цьому напрямі була проведена

значна дослідницька робота. Разом з тим наявні напра�

цювання не охоплюють всього предметного поля за

порушеною проблемою. Зокрема недостатньо дослід�

женим і таким, що потребує належного теоретичного

розвитку, є питання вимірювання ризику за нечітко�

інтервальними оцінками економічних показників. Це й

взято за мету роботи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Нечіткість вихідних даних, транслюючись уздовж

всього ланцюжка обчислювальних процедур, зумовлює

нечіткість результуючих показників (критеріїв) приваб�

ливості (ефективності) аналізованого господарського

заходу і, відповідно, його ризикований характер. У ба�

гатьох випадках нечіткі величини критеріальних еконо�

мічних показників мають характер нечітких інтервалів

або нечітко�інтервальних оцінок. В межах вимірювання

ризику за зазначеними оцінками виникає потреба в

розробленні спеціального методичного апарату, який би

якнайкраще враховував їх формально�конструктивні та

змістовно�інтерпретаційні особливості.

Згідно з визначенням, яке наводиться в [8, с. 138],

нечітким інтервалом є будь�яка нечітка величина з опук�

лою функцією належності. Очевидно, що така трактов�

ка є доволі широкою. Для потреб цього дослідження

доцільно виокремити підмножину нечітко�інтервальних

величин або оцінок, для яких виконуються умови.

У ситуації дискретного представлення нечіткої ве�

личини критеріального економічного показника:

1) U
n

i

ii KKK
0

],[~
=

=
αα , n

i
i =α , ni ,0= ;

2) 
ii KK

αα < , n
i

i =α  1,0 −= ni ;

3) 
0,10,1 KK ≤ ;

4) 1+≤ ii KK αα , ii KK
αα

≤+1 , , n
i

i =α  1,0 −= ni ;

де K— критеріальний економічний показник (кри�

терій);  K~  — нечітка величина (оцінка) критерію K; i  —

індекс інтервалу достовірності в дискретно�інтерваль�

ному за рівнями належності представленні нечіткого

критерію K; n — кількість кроків дискретизації в диск�

ретно�інтервальному за рівнями належності представ�

ленні нечіткого критерію K; iα  — значення функції на�

лежності для i �го інтервалу достовірності; iK α
, iK

α
 —

відповідно мінімальне і максимальне значення в межах

інтервалу для нечіткої оцінки критерію K, який відпові�

дає рівню належності iα .

Для неперервної постановки:

1) U
]1,0[

],[~
∈

=
α

αα KKK ;

2) 
αα KK < , )1,0[∈α ;

3) 
0,10,1 KK ≤ ;

4) { } ]1,0[, *** ∈∀ αα : *** αα < ⇒  
*** αα KK ≤ &

*** αα
KK ≤ ;

де 
αK , 

α
K  — відповідно мінімальне і максимальне

значення в межах інтервалу для нечіткої оцінки крите�

рію K, який відповідає рівню належності α .

Спираючись на кількісні показники ступеня ризику

в межах теоретико�ймовірнісної методології, представ�

лені в [1; 9; 10; 11; 12], побудуємо їх нечітко�множинні

аналоги для ситуації нечітко�інтервальних оцінок кри�

теріальних показників. При цьому обмежимося концеп�

туальним підходом до вимірювання ризику, який вихо�

дить з трактування міри ризику як ступеня мінливості

(варіабельності, коливання, нестабільності) результату

(критерію).

У системі теоретико�ймовірнісної методології як

величина ризику в абсолютному вираженні може вико�

ристовуватися середньозважене модуля відхилення

аналізованого економічного показника (критерію)

відносно центра групування його значень (математич�

ного сподівання, моди, медіани та ін.) [1, с. 162—163].

Його нечітко�інтервальна адаптація може бути сформу�

льована як середньозважений розмах варіації значень

економічного показника в межах його нечітко�інтер�

вальної оцінки ( )~(KAR ). Пропонований показник слід об�

числювати за формулою.

У разі дискретної форми представлення нечітко�

інтервальної оцінки критеріального економічного по�

казника:

∑
=

−×=
n

i
i

ii KKwKAR
1

)()()~( αα
α (1),

при цьому

∑
=

= n

i
i

i
iw

1

)(
α

αα , n
i

i =α , ni ,1= (2—3).
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Для неперервної постановки:

∫ −×=
1

0

)()()~( αα αα
dKKwKAR (4),

при цьому

∫=
1

0

)( αααα dw , ]1,0[∈α (5),

У певних ситуаціях може виявитися доцільним ви�

користання середнього (середньозваженого) піврозма�

ху (семірозмаху) варіації ( )~(KSAR ):

)~(
2
1)~( KARKSAR = (6).

Якщо як ризикові трактувати не будь�які коливан�

ня (варіювання) значень досліджуваного економічно�

го показника, а лише ті, що виступають як несприят�

ливі (небажані) по відношенню до деякої бази зістав�

лення, то така концепція міри ризику, так само, як і в

разі використання теоретико�ймовірнісної методо�

логії, в ситуації нечітко�інтервальних оцінок критеріїв

може бути змодельована за допомогою показника се�

мівідхилення (семідевіації) [11; 12], з урахуванням

відповідних формально�конструктивних та змістовно�

інтерпретаційних нюансів для останніх. Відповідні ана�

літичні співвідношення можуть бути подані в такий

спосіб.

Для дискретної постановки:

⎪
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iZKi
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)~(
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(7),

при цьому
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i
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⎪
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iii
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KZKK

KZKZK

KZ

iZK

ααα

ααα

α

αϕ

,

,

,0

)(~ (9),

n
i

i =α , ni ,1= (10),

де Z , )~(KZZ =  — база співставлення (порівняння)

значень в межах нечітко�інтервальної оцінки K~ ;

 )~(KSeDZ  — семівідхилення значень в межах нечітко�

інтервальної оцінки K~ від бази співставлення (по�

рівняння) Z .

У разі неперервної форми представлення нечітко�

інтервальної оцінки критеріального економічного по�

казника:
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)(~ (13),

]1,0[∈α .
Як база співставлення Z  у співвідношеннях (7—

13) може використовуватися репрезентативне чис�

ло аналізованої нечіткої величини K~ — R , )~(KRR =  або

деякий нормативний рівень — G, яким може бути за�

дане зацікавленою особою (суб'єктом прийняття

рішення, експертом) якесь цільове або порогове

(критичне) значення. Нагадаємо, що репрезентатив�

не число деякої нечіткої величини є аналогом цент�

ра групування випадкової величини з теорії імовір�

ностей. Репрезентативне число може знаходитися за

допомогою різних методів: центра ваги, центра

площі, як мода або модальне значення (тобто зна�

чення в межах нечіткої величини з максимальним

значенням функції належності), а також інших ме�

тодів [8, с. 197—201; 13, с. 12]. У багатьох випадках

доцільним є звернення до методу, пропонованого в

роботі [14], який відповідно до його структури мож�

на назвати методом інтервального за рівнями належ�

ності центрування (усереднення) із зважуванням.

Згідно з даним методом репрезентативне число для

деякої нечітко�інтервальної оцінки слід знаходити на

основі формули.

Для дискретної постановки:

∑
=

+
×=

n

i
i

ii KKwKR
1 2

)()~(
αα

α (14).

Для неперервної постановки:

αα
αα

dKKwKR ∫
+

×=
1

0 2
)()~( (15).

За своїм аналітичним потенціалом представлені

вище показники середньозваженого розмаху (півроз�

маху) варіації і семівідхилення окрім своїх безпосе�

редніх теоретико�ймовірнісних прототипів аналогічні

також показникам з теорії імовірностей відповідно се�

редньоквадратичного та семіквадратичного відхилен�

ня [1; 9; 10].

На основі показників )~(KAR , )~(KSAR  і )~(KSeDZ  мож�

на сформулювати показники ступеня ризику у віднос�

ному вираженні — коефіцієнт середнього розмаху ва�

ріації ( )~(KCARR ), коефіцієнт середнього піврозмаху ва�

ріації  ( )~(KCSARR )  та коефіцієнт семівідхилення

( )~(KCSeDZ ):

)~(
)~()~(

KR
KARKCARR = , )~(

)~()~(
KR

KSARKCSARR = ,

)~(
)~()~(

KZ
KSeDKCSeD Z

Z = (16—18).

Відповідно до своєї конструкції сферою засто�

сування наведених коефіцієнтів є економічні показ�

ники з позитивним знаком інгредієнта (тобто ті з них,

що оптимізуються в напрямі максимуму). Позбави�

тися цього обмеження можна, якщо перейти до мо�

дифікованих версій розглядуваних коефіцієнтів,

сформулювавши їх аналогічно відповідним модифі�

каціям в межах теоретико�ймовірнісної методології

[10; 12]:
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(19—21),

де 0Z  — фіксоване (порогове) значення економіч�

ного показника.

Поряд з репрезентованими коефіцієнтами ступінь

ризику у відносному вираженні в ситуації нечітко�

інтервальних оцінок критеріїв можна визначати за до�

помогою інших показників. Наприклад, на основі та�

кого коефіцієнта (адаптовано за [9, с. 103—104; 10,

с. 47]):

⎪
⎪
⎩

⎪
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⎨
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ω
(22),

при цьому параметри )~(KSeDZ
−  та )~(KSeDZ

+  слід знахо�

дити за формулами:

для дискретної постановки:

∑
=

−− ×=
n

i
iZKiZ KSeD

1

~ )()~( αϕα , 
 

∑
=

++ ×=
n

i
iZKiZ KSeD

1

~ )()~( αϕα   (23—24),

для неперервної постановки:

ααϕα dKSeD ZKZ )()~( ~

1

0

−− ×= ∫ , 
 

ααϕα dKSeD ZKZ )()~( ~

1

0

++ ×= ∫  (25—26),

де )~(KSeDZ
− ,  )~(KSeDZ

+  — відповідно від'ємне і додатне

семівідхилення значень в межах нечітко�інтервальної

оцінки K~ від бази співставлення (порівняння) Z.

Продемонструємо розглянуті абсолютні і відносні

показники ступеня ризику за нечітко�інтервальними

оцінками критеріальних економічних показників на чис�

ловому прикладі.

Нехай оцінка критерію ефективності діяльності або

деякого господарського заходу підприємства K має не�

чітко�інтервальний характер, її параметри відображені

в таблиці 1. Також припустимо, що даний критерій має

позитивний знак інгредієнта: += KK . Для критерію K  не�

обхідно знайти показники ступеня ризику: )~(KAR ,

 )~(KSeDZ , )~(KCARR , )~(KCSeDZ .

Для візуалізації нечітко�інтервальної оцінки крите�

рію   доцільно побудувати її графік. Його зображує ри�

сунок 1.

Виберемо як базу співставлення моду аналізованої

нечітко�інтервальної оцінки, тобто  2,15)~()~( == KRKZ . Після

виконання необхідних обчислювальних процедур отри�

муємо такі значення шуканих показників: 222,16)~( =KAR ,

 960,31)~( =KSeDZ , 067,1)~( =KCARR ,  103,2)~( =KCSeDZ .

Покладемо тепер як базу порівняння репрезентатив�

не число розглядуваної нечітко�інтервальної оцінки,

знайдене за допомогою методу інтервального за рівня�

ми належності центрування (усереднення) із зважуван�

ням. У цьому разі 5,17)~()~( == KRKZ . Тоді досліджувані по�

казники набудуть значень: 222,16)~( =KAR ,   310,42)~( =KSeDZ ,

927,0)~( =KCARR , 418,2)~( =KCSeDZ .

Представлені вище показники ступеня ризику на

основі нечітко�множинної методології, наслідуючи ана�

літичні можливості їх теоретико�ймовірнісних прото�

типів, можуть використовуватися для широкого спект�

ра задач економіки підприємства. В цьому контексті як

показову в аспекті розкриття зазначеного потенціалу

доцільно розглянути задачу вибору найкращого інвес�

тиційного проекту з множини альтернатив (варіантів

проекту) в межах її нечітко�множинної (нечітко�інтер�

вальної) постановки.

Нехай суб'єкт економічної діяльності розглядає су�

купність з m інвестиційних проектів (варіантів проекту),

з яких може або має бути реалізований лише один. По�

чаткові кількісні параметри інвестиційних проектів опи�

суються нечітко�інтервальними величинами (оцінками).

Потрібно вибрати оптимальний інвестиційний проект з

наявних альтернатив.

Модель для вирішення цієї задачі може бути побу�

дована з використанням модифікованих коефіцієнтів

середнього піврозмаху варіації )~(KCSARm
R  та семівідхи�

лення )~(KCSeDm
Z . Звернемося спочатку до першого з цих

коефіцієнтів. Враховуючи відповідні результати, одер�

жані за порушеною проблемою в межах теоретико�ймо�

вірнісного підходу [12], шукана модель може бути сфор�

мульована в такий спосіб:
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де jFI  — узагальнений (інтегрований) критерій еко�

номічної привабливості (ефективності)  j�го інвестицій�

ного проекту; m — число проектів у сукупності, з якої

здійснюється вибір найкращого проекту; L — число

часткових критеріїв економічної привабливості, за до�

помогою яких здійснюється вибір оптимального інвес�

тиційного проекту; ljK~  — нечітко�інтервальна оцінка  l �

го часткового критерію привабливості  j �го інвестицій�

ного проекту; )~( ljKR , )~( ljKSAR  — відповідно репрезен�
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тативне число і середній піврозмах варіації для нечітко�

інтервальної оцінки  l �го часткового критерію приваб�

ливості j �го інвестиційного проекту;  )~( lj
m
R KCSAR  — мо�

дифікований коефіцієнт середнього піврозмаху варіації

для нечітко�інтервальної оцінки   l �го часткового кри�

терію привабливості j �го інвестиційного проекту; )~( lj
Н KR ,

)~( lj
m
R

Н KCSAR  — нормалізоване значення відповідно реп�

резентативного числа і модифікованого коефіцієнта

середнього піврозмаху варіації для нечітко�інтерваль�

ної оцінки  l �го часткового критерію привабливості j�
го інвестиційного проекту; la  — ваговий коефіцієнт для

 l �го часткового критерію привабливості інвестицій

( 10 ≤≤ la , 
 

1
1

=∑
=

L

l
la );  1lb , 2lb  — ваговий коефіцієнт для відпо�

відно репрезентативного числа і модифікованого кое�

фіцієнта середнього піврозмаху варіації в межах l �го

часткового критерію привабливості інвестицій ( 10 1 ≤≤ lb ,

10 2 ≤≤ lb ,  121 =+ ll bb ).

Серед порівнюваних проектів найкращим слід вва�

жати проект, для якого узагальнений критерій еконо�

мічної привабливості набуває найбільшого значення,

при цьому ]1,0[∈jFI , mj ,1= .

Ґрунтуючись на схемі, використаній вище, мож�

на побудувати модель інвестиційного вибору за до�

помогою модифікованого коефіцієнта семівідхилен�

ня:
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де )~( ljR KSeD  — семівідхилення значень в межах не�

чітко�інтервальної оцінки ljK~  від бази зіставлення (по�

рівняння) ljR , )~( ljlj KRR = ; )~( lj
m
R KCSeD ,  )~( lj

m
R

Н KCSeD  — відпові�

дно вихідне і нормалізоване значення модифікованого

коефіцієнта семівідхилення для нечітко�інтервальної

оцінки  l �го часткового критерію привабливості j�го

інвестиційного проекту в разі бази співставлення ljR ;

)~( ljR KSeD− , )~( ljR KSeD+  — відповідно від'ємне і додатне семі�

відхилення значень в межах нечітко�інтервальної оцін�

ки ljK~  від бази співставлення (порівняння) ljR .

Як і перед цим, найкращим серед порівнюваних про�
ектів згідно з представленою моделлю слід вважати

проект, для якого узагальнений критерій економічної

привабливості набуває найбільшого значення, при цьо�

му ]1,0[∈jFI , mj ,1= .

ВИСНОВКИ
У цілому результати проведеного дослідження да�

ють підстави констатувати таке.

Значення концептуальних схем кількісного аналізу

ризику, закладених на основі теоретико�ймовірнісної

методології, виходить за межі конкретної математичної

теорії. Зокрема вони можуть бути використані в разі

моделювання невизначеності й ризику за допомогою

теорії нечітких множин. Адаптація теоретико�ймовірні�

сних схем у межах нечітко�множинного підходу зовсім

не означає їх просте механічне перенесення в площину

подібних у формальному аспекті структур, і потребує

врахування формально�конструктивних й змістовно�

інтерпретаційних особливостей нечітких величин. Пока�

зовою у цьому контексті є ситуація, коли оцінки крите�

ріальних економічних показників мають нечітко�інтер�

вальний характер. Зокрема у цій роботі в результаті

нечітко�інтервальної адаптації добре відомого показни�

ка середньозваженого модуля відхилення значень еко�

номічного показника відносно центра групування було

одержано показник середньозваженого розмаху ва�

ріації значень економічного показника в межах його не�

чітко�інтервальної оцінки. З одного боку, між зазначе�

ними показниками зберігається очевидний зв'язок щодо

їх концептуальної основи, а з другого боку, безпосе�

редні формальні структури розглядуваних показників

не можуть бути визнані ізоморфними у строгому сенсі.

Аспектом останнього, зокрема, є те, що знаходження

середньозваженого модуля відхилення передбачає

обчислення й використання центра групування аналізо�

ваного економічного показника, в той час як оперуван�

ня середньозваженим розмахом варіації цього не по�

требує.

α  αK  
α

K  α  αK  
α

K  
0 0 63,4 0,6 7,1 28 
0,1 0,9 55,6 0,7 8,8 24,3 
0,2 1,9 48,6 0,8 10,7 20,9 
0,3 3 42,5 0,9 12,9 17,9 
0,4 4,2 37,1 1 15,2 15,2 
0,5 5,6 32,3 – – – 

Таблиця 1. Параметри нечітко:інтервальної
оцінки критерію ефективності K

Рис. 1. Графік нечітко:інтервальної оцінки
критерію
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На завершення доцільно також додати, що серед

проблем сучасної ризикології проблема формування

цілісної методології кількісного аналізу ризику, яка б

охоплювала наявні на сьогодні теорії моделювання не�

визначеності, незважаючи на весь досягнутий за нею

безперечний прогрес, зберігає свою першочергову ак�

туальність.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні з її високим сільськогосподарським освоєн�

ням земель, однією з передумов розвитку агросфери є

безпечне існування в агроекосистемах усіх живих істот,

включаючи людину. Оцінка будь�яких, фізичних, хімічних

чи інших проявів впливу людини на довкілля, немає сенсу

без знання їх наслідків та використання цих знань при ство�

ренні системи екологічного управління. Управління при�

родними ресурсами, як система дій держави галузевих

органів та суб'єктів господарювання щодо раціонального

природокористування в Україні, ще перебуває на стадії

становлення, в процесі якого належить подолати ряд сут�

тєвих проблем. Серед них чільне місце належить моніто�

рингу, організація якого потребує додаткових досліджень.

УДК 330.16:338.436

І. А. Міщенко,
к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
СІЛЬСЬКИМИ ТЕРИТОРІЯМИ

I. Mishchenko,
Ph.D., Associate professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF RURAL AREAS

Екологічне управління як система дій держави, галузевих органів та суб'єктів господарюван�
ня щодо раціонального природокористування в Україні, ще перебуває на стадії становлення, в
процесі якого належить подолати ряд суттєвих проблем. Серед них чільне місце належить мо�
ніторингу, організація якого потребує додаткових досліджень.

Environmental management as a system of government actions, industry bodies and entities for
rational nature management in Ukraine, still in its infancy, during which to overcome some significant
problems. Among them a prominent place belongs monitoring organization which requires further
research.

Ключові слова: моніторинг, екологічна система, сільські території, дослідження, суб'єкти агро�

бізнесу.

Key words: monitoring, ecological system, rural development, research, agribusiness entities.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам збереження довкілля і ролі моніторин�

гу в цій глобальній проблемі не лише в Україні, а й усь�

ому світі присвячені праці багатьох зарубіжних і вітчиз�

няних вчених. Серед них у першу чергу належить назва�

ти Мусієнка М.М., Серебрякова В.В., Брантона О.В., Мо�

розюк Н.В., Славкова О.П., Чунарьова О.В., Андрусен�

ка І.І.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в обгрунтуванні важливості мо�

ніторингу стану довкілля в системі екологічного управ�

ління сільськими територіями.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На перший план в екологічному управлінні виходять

не окремі об'єкти соціальної діяльності, а окремі тери�

торії і адміністративні одиниці різного рівня — від на�

селеного пункту до міжобласних регіональних утворень,

з екологічних ситуацій в яких мозаїчно складається за�

гальнонаціональний стан навколишнього природного

середовища [3].

Досягнення екологічної безпеки сільських територій

вимагає постійних зусиль з боку різних суб'єктів, що

беруть участь у формуванні екобезпеки [5]. Тому управ�

лінська діяльність має передбачати як досягнення дов�

гострокових цілей, так і вирішення стратегічних та опе�

ративних завдань. Довгострокові цілі екологічного уп�

равління тісно узгоджуються з тими цілями, які визна�

чені програмою досягнення сталого розвитку, а саме:

1) збереження та відновлення науково�обгрунтова�

них масштабів природного компоненту агросистем;

2) забезпечення високої якості навколишнього се�

редовища та мінімізації впливу людини на нього;

3) підтримання ефективної ресурсної забезпече�

ності розвитку економіки [2].

Враховуючи зарубіжний і вітчизняний досвід як

стратегічні завдання екологічного управління на сіль�

ських територіях можна визначити наступним чином:

1) формування екологічної свідомості населення;

2) залучення екологічних аспектів у всі сфери гос�

подарської діяльності;

3) запровадження збалансованої раціональної та

ефективної системи природокористування й ресурсо�

споживання.

Щодо оперативних цілей і задач, то вони зумовлю�

ються фактичним станом навколишнього середовища

сільських територій, рівнем екологічної свідомості на�

селення, можливістю залучення матеріальних ресурсів,

інтенсивністю впливу з боку об'єктів управління [1].

Отримання і накопичення 
інформації в суб’єкті 

управління (регуляторні)

Отримання і накопичення 
інформації в суб’єкті 

управління (регуляторні)

Прийняття рішення, щодо 
зміни стану об’єкта 
управління (довкілля )

Прийняття рішення, щодо 
зміни стану об’єкта 
управління (довкілля )

Забезпечення виконання рішенняЗабезпечення виконання рішення

 
Рис 1. Схематичне зображення циклу управління в соціосфері

Джерело: розроблено автором.

Відомі мережіВідомі мережі Навколишнє середовищеНавколишнє середовище

Відомчі центри 
екомоніторингу
Відомчі центри 
екомоніторингу

Територіальні центри 
екомоніторингу

Територіальні центри 
екомоніторингу

Національний центр 
екомоніторингу

Національний центр 
екомоніторингу

Ситуаційний центр при 
президентові України
Ситуаційний центр при 
президентові України

Органи управління міністерств 
і відомств

Органи управління міністерств 
і відомств

Органи територіального 
державного управління і 

самоврядування

Органи територіального 
державного управління і 

самоврядування

Державні органи влади й 
управління

Державні органи влади й 
управління

Міжнародні екологічні 
установи

Міжнародні екологічні 
установи

Рис. 2. Схема загальної інформаційної структури моніторингу
Джерело: розроблено автором на основі [6, с. 484].
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Науково технічний прогрес останнього сторіччя зу�

мовив той факт, що на передній план суспільного життя

вийшла його самоорганізація, розумова діяльність лю�

дини та її праця, які стали рисами утворення нової надси�

стеми соціосфери, що є значно ширшою за біосферу.

Латерально соціосфера обмежена поверхнею пла�

нети, на якій живуть люди. Латеральними структурними

компонентами соціосфери є сільські території, міські аг�

ломерації, промислові комплекси, адміністративні ро�

боти, області, окремі держави. Ці структурні компонен�

ти характеризуються певною специфікою соціального,

речовинно�енергетичного обміну, інформаційного об�

міну використання природних ресурсів та впливу на дов�

кілля.

Функціональна суть соціосфери з'ясовується у са�

мому загальному вигляді кібернетикою. Як кожна са�

морегулююча система вона характеризується здатністю

одержувати, зберігати, передавати і перетворювати

інформацію, тобто мати кібернетичну пам'ять, кіберне�

тичний регулятор, канали прямого і зворотного зв'язку

між регулятором і об'єктом управління.

Сільські території як окрема ланка соціосфери ма�

ють таку ж функціональну суть і екологічне управління

в них і ними здійснюється за універсальним управлінсь�

ким циклом (рис. 1).

Керованим об'єктом у межах сільських територій є

їхній екологічний стан. Він зазнає зовнішнього впливу,

в результаті якого суб'єкти управління у формі держав�

них установ та органів місцевого самоврядування справ�

ляють свій управлінський вплив з метою нейтралізува�

ти збурюючі фактори, відновити порушену рівновагу і

наблизити систему до її еталонного стану.

Параметри стану еталонної системи визначаються

нормативними документами. Ці параметри не є стали�

ми і постійними. Вони змінюються з перебігом часу в

залежності від типу структурного компоненту соціосфе�

ри. В Україні викиди техногенного навантаження кла�

сифікуються на такі групи:

— промислові стічні води;

— сільськогосподарські стічні води;

— комунальні стічні води;

— викиди в атмосферу;

— тверді відходи агропромислових підприємств [6,

с. 493].

До цього офіційного переліку техногенного наван�

таження в сільських територіях слід додати надмірне і

не завжди кваліфіковане використання агрохімікатів, які

накопичуються в грунті, як на площах сільськогоспо�

дарських підприємств, так і ділянках землі на присадиб�

них територіях.

Альфою організації антропогенного впливу на дов�

кілля є моніторинг його стану.

Моніторинг стану навколишнього природного сере�

довища передбачає:

1) постійні спостереження за станом довкілля;

2) регулярний аналіз матеріалів спостереження та

їх об'єктивну оцінку;

3) прогнозування ситуації та її розвитку;

4) прийняття рішень;

5) забезпечення виконання рішень.

В Україні сформована і діє ієрархічна система еко�

логічного моніторингу (рис. 2).

ВИСНОВКИ
1. Кожна сільська територія мусить в органах місце�

вого самоврядування мати офіційні оптимальні парамет�

ри стану свого агроландшафту.

2. Органи місцевого самоврядування сільських те�

риторій мають налагодити і підтримувати ділові стосун�

ки з науково�дослідними науковими установами і

підрозділами вищих навчальних закладів для проведен�

ня своєчасного аналізу, екологічного стану грунтів,

підземних вод, що використовуються у побуті, відкри�

тих водойм.

3. У кожному населеному пункті мають бути виді�

лені ділянки землі для влаштування сміттєзвалищ і по�

бутових відходів за погодженням з районними (облас�

ними) екологічними службами.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Поширеність потокових підходів характеризує лог�

істичний етап функціонування економіки, який визна�

чається інтеграцією суб'єктів ринку для досягнення оп�

тимальної взаємодії в мікро� та макрологістичних сис�

темах та формуванням глобальних логістичних мереж.

В цих умовах підгрунтям для розробки дієвих механізмів

управління фінансами підприємств є інтегрування мето�

дологічних положень фінансового менеджменту та ло�

гістики. Така трансформація визначить нові можливості

ефективного управління фінансовими потоками в межах

сформованих логістичних ланцюгів та забезпечить

більшу гнучкість та адаптивність підприємств до занад�

то мінливого зовнішнього середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням логістизації економіки на макро� та мікро�

рівнях присвячується з кожним роком все більше праць

вітчизняних і зарубіжних дослідників. Найбільш ширше

вона розкрита Амітаном В.Н., Ларіною Р.Р., Пілюшен�

ко В.Л., Зборовською О.М., Струтинською І.В., Тюріною
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Н.М., Гой І.В., Омельченко В.Я., Фроловою Л.В., Шкод�

іною О.С., Шкабариною А.О. Наукові твердження

свідчать про те, що логістизація відіграє ключову роль

у напряму оптимізації управління потоковими процеса�

ми на основі інтеграції окремих елементів в ефективну

систему, що забезпечує формування необхідних поста�

вок та відвантажень, умов розрахунків, інформації,

фінансових ресурсів, компетенцій персоналу. Разом з

цим, на сьогоднішній день не обгрунтовано впливу лог�

істизації на процеси управління фінансами підприємств

та не визначено методологічних та методичних аспектів

успішної реалізації управління фінансовими потоками

в логістичних системах промислових підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У зв'язку з цим, метою статті є обгрунтування особ�

ливостей сучасної парадигми управління фінансами

підприємств на засадах поєднання фундаментальних

положень і моделей фінансового менеджменту та логі�

стики, що сприятиме самоорганізації логістичних сис�

тем та усуненню хаотичності дій представників логістич�

ної інфраструктури, гармонізації взаємовідносин між
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учасниками логістичних ланцюгів у напряму збільшен�

ня їх цінності та зростання вартості підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В результаті логістизації економіки швидко розви�

ваються логістичні ланцюги, які формуються підприєм�

ствами, та логістичні мережі, що відображають повну

самостійність і юридичну незалежність підприємств,

включених у неї. Підприємства, створюючи логістичні

ланцюги та поєднуючись в них за принципами взаємо�

доповнюваності й взаємозалежності, створюють умо�

ви для підвищення ефективності функціонування шля�

хом комбінування формальних і неформальних проце�

дур координації господарської діяльності учасників та

одержання доступу до ресурсів партнерів з метою до�

сягнення максимального синергетичного ефекту від їх

використання.

Узагальнюючи змістовні аспекти концепції логісти�

зації та виділяючи три стратегічні її напрями (інституц�

іонально�правовий, інноваційний, інфраструктурний)

Омельченко В.Я. визначив ключову її роль у напряму

розвитку економіки України [1, с. 24]. Він акцентував

увагу на тому, що базовою правовою основою логісти�

зації господарських процесів на Україні слід вважати

прийняття на державному рівні концепції логістичного

управління національною економікою. У цьому зв'яз�

ку, доцільним є затвердження Державної логістичної

доктрини України, метою якої є формування органі�

заційно�правового забезпечення ефективності товаро�

руху на всіх рівнях господарського управління та до�

сягнення при цьому мінімізації трансакційних і логі�

стичних витрат. Дотримуючись такої позиції ним об�

грунтовано принципові положення категорії "логістич�

на економіка", (економіка, де оптимально з позицій

єдиного цілого аналізуються, синтезуються і сполуча�

ються на різних рівнях виробничо�комерційні, інфор�

маційні, фінансові, еколого�економічні, трудові пото�

ки, інтереси і структури) та визначено принципові її

складові (тотальна орієнтація на задоволення виника�

ючих потреб; постійне удосконалення системи вироб�

ничих, організаційно�управлінських, соціально�еконо�

мічних відносин між взаємодіючими суб'єктами еконо�

міки; формування додаткових переваг, які одержують

у ринковому середовищі учасники ефективних логі�

стичних ланцюгів; посилення взаємної відповідальності

учасників логістичних ланцюгів, пріоритет їх загально�

го інтересу у підтриманні стійкості та оптимальності цих

ланцюгів у рамках конкурентної боротьби за спожи�

вача).

Актуалізація і важливість вирішення зазначених пи�

тань загострюється розвитком процесів глобалізації та

підсилюється прагненням України інтегруватися до

світогосподарських зв'язків. Інтеграція логістичних си�

стем обумовлюється ціленаправленістю та варіативні�

стю їх поведінки, адаптацією у ринковому середовищі

та здатністю до взаємодії з ним, високим інформацій�

но�комунікаційним потенціалом та наявністю контурів

зворотних зв'язків. Слушно зазначає Фролова Л.В. [2,

с. 9], що передумовами появи й удосконалення ме�

ханізмів логістизації усіх ієрархічних рівнів економіки є

інтеграція, інформатизація та глобалізація. Дійсно, з

одного боку, логістизацію економіки можна розгляда�

ти як наслідок розвитку інтеграції та глобалізації, що

зумовлено поглибленням електронних інформаційних

систем, утворенням глобальних систем, виходом на

міжнародний рівень, а з іншого — як основу такого роз�

витку, оскільки ринкова трансформація у поєднанні з

глобалізаційними процесами у міжнародних економіч�

них відносинах забезпечується досягнутим рівнем

інформаційних технологій.

Активізація процесів логістизації під впливом інтег�

рації та глобалізації — це об'єктивна необхідність, зу�

мовлена ускладненням завдань управління, великими

обсягами інформації, які обробляються підприємства�

ми різних видів економічної діяльності. Сучасні підприє�

мства не можуть управляти господарськими процесами

без інформатизації. Тому характерною рисою логісти�

зації економіки можна вважати перехід до інформацій�

ного суспільства, основою якого є перетворення інфор�

мації в стратегічний ресурс.

Першим кроком в інтегруванні фінансового менед�

жменту і логістики можна вважати виникнення в ос�

таннє десятиліття в системі економічної науки нового

напряму — фінансова логістика. На сьогоднішній день

фінансова логістика залишається найменш вивченою

сферою науки, що обумовлено, по�перше, історично

малим періодом існування, по�друге, широтою і нео�

днозначністю тлумачення її сутності, по�третє, склад�

ністю через її недослідженість та неспроможність

чіткого віднесення до логістичного чи фінансового

напрямів. Корнєєв В.В. [3], зазначаючи, що логістич�

ний підхід до управління фінансовими потоками є но�

вим, застосовує поняття фінансова логістика. Під ним

розуміє діяльність, спрямовану на професійне управ�

ління кругообігом фінансових потоків від постачаль�

ників капіталу до його споживачів і в зворотному на�

прямку. На думку Коровіна Є.Г. [4, с. 12] фінансова

логістика — це система управління, планування і конт�

ролю фінансових потоків на основі інформації про

організацію матеріальних потоків, а також сукупність

наукових знань, прийомів, методів і правил, викорис�

тання яких дозволяє управляти матеріальними, інфор�

маційними, сервісними, енергетичними, кадровими

потоками таким чином, щоб вони повністю відповіда�

ли стратегічним і тактичним цілям логістичної системи

підприємства в його взаємовідносинах з іншими гос�

подарюючими суб'єктами. Також існує визначення, за

яким управління фінансовими потоками в логістичних

системах є системою управління, планування і контро�

лю над фінансовими потоками на основі інформації і

даних з організації матеріальних потоків підприємства.

Вивчення Кравцовою А.М. еволюції і сучасного ста�

ну поняття "фінансовий потік" [5, с. 105—106] дозво�

лило їй виділити шість підходів до управління фінансо�

вими потоками:

— фінансовий (передбачає управління фінансови�

ми потоками як засіб для визначення фінансових показ�

ників та прийняття відповідних рішень у сфері фінансів

підприємств);

— виробничий (управління фінансовими потоками

відображає кошторисне планування та використовуєть�

ся для організації виробничого процесу);

— інформаційно�технологічний (виокремлює дві

сторони, де, з одного боку, можна синтезувати загаль�



Інвестиції: практика та досвід № 12/201640

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ний зміст управління фінансовими потоками, з іншого

— синтезувати інформаційно�комп'ютерне вирішення

проблеми);

— маркетинговий (визначає, що вихідною точкою

управління фінансовими потоками є реалізація страте�

гічної мети — стратегії конкуренції на ринках збуту);

— логістичний (поєднує в собі маркетингову кон�

цепцію з теорією оптимального управління логістични�

ми потоками, що дозволяє в процесі управління фінан�

совими потоками швидко реагувати на ринкові сигна�

ли).

Перераховані підходи активно використовуються в

діяльності вітчизняних підприємств. Однак вони не усу�

вають наявність проблем в управлінні фінансовими по�

токами. Можливості їх вирішення пов'язанні з виконан�

ням таких дій:

— створення методології орієнтованої на динаміч�

ну рівновагу економічних систем (класичні теорії фінан�

сового менеджменту базуються на статичному стані

підприємств та лінійному програмуванні);

— інтегрування нових напрямів економічних наук і

теорій в концептуальні підходи фінансового менедж�

менту (методологія нових напрямів економічних наук

дозволяє врахувати змінність ринкових ситуацій, нез�

балансованість попиту і пропозиції, стихійність відтоку

капіталу, а також спрогнозувати і виявити тенденції,

принципи самоорганізації економічних явищ);

— розробка методичних підходів до управління

фінансовими потоками, які мають базуватися на не�

лінійному динамічному моделюванні та недетермінова�

них моделях прогнозування (лінійні детерміновані мо�

делі в умовах швидкої мінливості зовнішнього середо�

вища не встигають адекватно і точно відображати рин�

кові ситуації, а отже не дозволяють приймати обгрун�

товані фінансові рішення);

— обгрунтування нового інструментарію до оцінки

вартості підприємства з точки зору теорій, заснованих

не на статичних показниках, а на динамічних (застосу�

вання динамічних показників дозволить своєчасно ко�

ригувати фінансову стратегію підприємства шляхом

прийняття своєчасних фінансових рішень);

— розробка нової цільової фінансової моделі

підприємства, націленої на синхронізацію та збалансо�

ваність фінансових та супутніх їм потоків, що в цілому

забезпечить гармонізацію інтересів не тільки підприєм�

ства, але і всіх зацікавлених осіб та суспільства.

Успішна їх реалізація можлива в межах створення

підприємствами логістичних систем і побудови раціо�

нальних логістичних ланцюгів. Тому доречним для

підприємств є перехід від управління окремими функ�

ціями, пов'язаними з формуванням і обслуговуванням

фінансових потоків, до управління комплексом таких

функцій. Виходячи з цього, фінансовий підхід до уп�

равління фінансовими потоками набуває нових спе�

цифічних рис, обумовлених використанням логістич�

ного підходу, і трансформується у логістично�орієн�

тований. Такий стан речей дозволяє зробити висновок

про еволюційну зміну парадигми, на якій має базува�

тися подальша розробка сучасних моделей управлін�

ня фінансовими потоками. Це зумовлює перегляд

організаційно�управлінського мислення, формування

нової філософії управління та трансформування пара�

дигми управління фінансами підприємств з урахуван�

ням логістичної методології у напряму вирішення нау�

ково�практичної проблеми, пов'язаної з оптимізацією

в логістичних системах підприємств фінансових по�

токів.

Парадигма — це теоретико�методологічне підгрун�

тя аналізу, синтезу та оптимізації шляхів розв'язання

певної проблеми. Часто її зміст розкривають як теорію,

теоретичну модель, яка використовується як зразок по�

становки, обгрунтування, вирішення проблеми в межах

певного предмета дослідження або як концептуально

визначену модель методології діяльності, структурни�

ми елементами якої є концепція, мотив, мета, метод,

ресурс, засіб, спосіб дії. Тому формування нової пара�

дигми — це не тільки розробка нової системи ідей і уяв�

лень, а й формування якісно нового типу мислення, гли�

боке оновлення методології та понятійного апарату на�

уки [140, с.76].

Сучасна парадигма в управлінні фінансами підпри�

ємств передбачає орієнтацію на процеси інтеграції, гло�

Діюча парадигма Трансформована парадигма 
Прийнятна для економічних умов, пов’язаних 
з процесами інтеграції та глобалізації 

Особливо дієва в умовах логістизації, що викликано 
розвитком процесів інтеграції, глобалізації, інформатизації 

Базується на фундаментальних положеннях 
фінансового менеджменту 

Базується на інтегруванні фундаментальних положень 
фінансового менеджменту та логістики  

Процес управління характерний для 
підприємств 

Процес управління характерний для мікрологістичних систем 
та їх об’єднань у єдиний інформаційний простір 

Орієнована на зростання вартості 
підприємства 

Орієнована на забезпечення цінності логістичних ланцюгів в 
оперативному періоді, що сприяє зростанню вартості в 
стратегічному періоді 

Передбачає участь працівників підприємства 
у забезпеченні створення вартості 
підприємства 

Передбачає участь працівників у формуванні цінності 
логістичних ланцюгів, що є для них більш прийнятним, та в 
подальшому визначає зростання вартості підприємства  

Процес прийняття фінансових рішень 
передбачає врахування внутрішніх 
можливостей та зовнішніх впливів 

Процес прийняття фінансових рішень передбачає 
адаптування до логістичної інфраструктури та врахування 
внутрішніх можливостей і зовнішніх впливів  

Відображає дотримання вимог формування
корпоративної культури  

Відображає дотримання вимог соціальної відповідальності, 
ощадливого виробництва та екологізації 

Характеризується низьким рівнем 
волатильності та практично не змінюється  

Характеризується високим рівнем волатильності та 
лояльності до впровадження змін 

Передбачає використання витратної та 
процесної систем бюджетування 

Передбачає використання логістично-орієнтованої системи 
бюджетування, яка поєднує аспекти витратної та процесної  

Таблиця 1. Порівняльні риси парадигм управління фінансами підприємств

Джерело: розроблено автором.
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балізації, інформатизації, взаємозв'язок фінансового

менеджменту та логістики, самоорганізацію логістичних

систем та хаотичність дій учасників логістичної інфрас�

труктури, соціальну відповідальність бізнесу і корпора�

тивну культуру. Об'єктивна потреба її виникнення пояс�

нюється тим, що згідно з нею, проблеми управління

фінансовими потоками вирішуються комплексно на за�

садах методології фінансового менеджменту та логісти�

ки, поєднуючи інтереси різних учасників логістичних

ланцюгів у напряму взаємовигідного вирішення супереч�

ностей, які можуть мати місце між різними галузями і

видами діяльностей та, відображаючи широкий спектр

залучення ресурсного потенціалу у процесі раціональ�

ної організації не тільки фінансових, але й інших логі�

стичних потоків.

В табл. 1 представлено порівняльні риси діючої та

трансформованої парадигм управління фінансами

підприємств.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, трансформування парадигми управл�

іння фінансами підприємств відображає необхідність

формування у дослідників адаптованих поглядів на су�

часні процеси управління фінансовими потоками, та за�

безпечує виокремлення ще ряду передумов, направле�

них на розробку ефективних фінансових механізмів.

Основні з них:

— безперервність економічних процесів обумовлює

необхідність застосування потокових підходів до управ�

ління фінансовими ресурсами підприємств;

— фінансова нестабільність підприємств вимагає

першочергового врахування фінансових потоків, а вже

на їх основі матеріальних;

— фінансова стійкість підприємств під впливом

мінливості зовнішнього середовища залежить від їх

спроможності генерувати фінансові потоки;

— формування та використання фінансових ре�

сурсів на підприємствах здійснюється за результатами

руху вхідних і вихідних фінансових потоків;

— фінансові потоки взаємопов'язані з матеріальним

та інформаційними потоками, що відображає доціль�

ність синхронізованого управління ними;

— фінансовий потік під впливом господарських опе�

рацій змінює напрями руху, а отже визначає їх економ�

ічний результат;

— управління фінансовими потоками має врахову�

вати особливості управління супутніми їм потоками, що

в сучасних умовах виокремлено в межах логістичного

управління господарською діяльністю;

— управління фінансовими потоками в логістичних

системах має обов'язково базуватися на врахуванні як

фінансового так і логістичного аспекту, а отже має бути

направлене на формування цінності логістичного лан�

цюга, який створить умови для зростання вартості

підприємства;

— наукові положення, що закладаються в інтеграль�

ну логістичну парадигму до управління фінансами

підприємств, здатні перетворити конфлікти, проблеми,

диспаритет відносин у можливість отримання ефекту від

гармонізації інтересів і повної співпраці по всьому логі�

стичному ланцюгу.

Їх врахування визначає необхідність подальшого

дослідження ролі фінансових потоків в мікрологістич�

них системах та процесах формування ними цінності

логістичних ланцюгів та вартості підприємств.
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ВСТУП
Однією з найбільш вагомих публічних новацій ос�

танніх двох років, яка обумовила стратегічні зміни у тому

числі в функціонуванні системи охорони здоров'я, ста�

ла давно очікувана реформа децентралізації. Відповід�

но до цієї реформи сьогодні відбувається кардинальна

трансформація організаційно�економічного механізму

охорони здоров'я зі зміною фінансових потоків на ко�

ристь територіальних громад та відповідною зміною

повноважень. Разом з тим, не дочекавшись остаточно�

го розподілу повноважень у сфері охорони здоров'я між

рівнями влади та відпрацювання всіх фінансових та

організаційних процесів, в Україні розпочато процес

підвищення рівня фінансово�господарської само�

стійності та автономії медичних закладів. Одночасно

відбувається пошук нових домінуючих механізмів фінан�

сування охорони здоров'я, що передбачає структурні
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У статті досліджено сучасні тенденції реалізації стратегії децентралізації в системі охорони здо�
ров'я в Україні. Виявлено проблеми інституційної комплементарності в процесі реалізації стратегії
децентралізації медичної галузі. Проведено аналіз нормативно�правового забезпечення сучасного
процесу реформування системи охорони здоров'я в контексті децентралізації. Виявлено протиріччя
загального вектору стратегії децентралізації функцій та повноважень державного управління та про�
голошених цілей і запропонованої ієрархічної структури системи охорони здоров'я. Доведено, що
частина запропонованих нових інститутів в процесі реалізації децентралізації в охороні здоров'я та
діючі інститути некомплементарні. Виявлено прогалини нормативно�правового регулювання надан�
ня та використання медичних субвенцій, розподілу функцій та повноважень об'єднаних територіаль�
них громад, що обумовило неможливість фінансування ними діяльності медичних закладів. Дослід�
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зміни недостатнього бюджетного фінансування галузі,

опрацьовуються підходи до впровадження обов'язко�

вого медичного страхування. Так, характерною озна�

кою сучасних реформ з децентралізації стає проблема

відсутності комплементарності проголошених цінностей

базовим інститутам та можливостям трансформації си�

стеми охорони здоров'я України, її адаптаційному по�

тенціалу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

За останні два десятиріччя пошук оптимального

механізму управління та фінансування охорони здоро�

в'я в континуумі централізація — децентралізація став

предметом досліджень науковців та практиків в багать�

ох країнах світу. Зокрема, наукові праці, Салтмана Р.,

Врангбека К., Чіма Ш., Родінеллі Д. [19, 20] заклали кон�
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цептуальні основи для визначення теоретичних підходів

та методичних принципів децентралізації в системі охо�

рони здоров'я, альтернативних варіантів розподілу

функцій та повноважень, формування фінансових по�

токів, ролі та участі основних суб'єктів галузі. Органі�

заційно�економічні механізми взаємодії між державою

та медичними установами опрацьовано Д. Филмером,

Ж. Хаммером, Л. Прітчет, Р. Реінікка, Ж. Свенсоном. В

українській науковій думці засади фінансової децент�

ралізації, у тому числі в охороні здоров'я досліджува�

лися в наукових працях Т. Бондарук, Г. Ігнатьєвої, О.

Кириленко, І. Луніної, В. Лєхан, В. Москаленко, К. Пав�

люк, Г. Слабкого та інших дослідників.

На фоні ускладнення реалізації стратегій реформу�

вання різних сфер економіки та соціальної сфери в од�

них країнах, які мали успіх в інших країнах, в наукових

колах зросла увага до розуміння впливу комплементар�

ності інститутів на хід цих реформ. Так, проблема ком�

плементарності в економіці вивчається в роботах І. Бе�

режного [1], О. Бородіної, Р. Буає, В. Вольчика, В. Гей�

ця, А. Гриценко, Дж. Кемпбелла, В.Липова[5], А. Один�

цової та інших науковців.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження та аналіз сучасних тен�

денцій реалізації стратегії децентралізації в системі охо�

рони здоров'я України, виявлення проблем функціо�

нальної комплементарності та протиріччя впроваджен�

ня її основних механізмів та інструментів.

РЕЗУЛЬТАТИ
В сучасних умовах в Україні існує нагальна не�

обхідність реформування системи охорони здоров'я з

метою підвищення ефективності функціонування її

інституційної структури, усунення фінансових та тери�

торіальних бар'єрів доступу до первинної, стаціонарної

та високоспеціалізованої медичної допомоги, набли�

ження якості медичних послуг до реальних потреб

різних верств населення в контексті забезпечення інклю�

зивного сталого розвитку країни. Окрім цього, прове�

дення таких реформ зумовлене потребою забезпечен�

ня фінансової стійкості діяльності як системи охорони

здоров'я, так і системи державних фінансів в цілому,

формування нових механізмів фінансування медичної

галузі, передачу на рівень територіальної громади ба�

гатьох функцій та повноважень з організації та фінан�

сування медичної допомоги, в результаті якого ство�

рюється базис для формування децентралізованої мо�

делі охорони здоров'я. Діюча сьогодні в Україні пере�

важно централізована модель управління системою

охорони здоров'я не відповідає потребам українського

суспільства та цілям сучасної медицини. Децентралізо�

вана модель організації та фінансування системи охо�

рони здоров'я може сформувати вищий рівень гнучкості

та оперативності реагування на зміни соціально�демог�

рафічної та економічної ситуації в регіонах та громадах.

Водночас, аналіз останніх тенденцій реформуван�

ня медичної галузі в контексті децентралізації дозво�

ляє зауважити наявність проблем інституційної компле�

ментарності, а також виникнення системних протиріч

діяльності системи охорони здоров'я. В Україні при ре�

алізації реформ децентралізації в охороні здоров'я ви�

користано принцип "перенесення інститутів" та спроби

адаптації кращого зарубіжного досвіду. За такого ста�

ну речей, першочерговим кроком мало б стати емпірич�

не дослідження та методичне обгрунтування руху фінан�

сових потоків в галузі охорони здоров'я від централь�

них органів влади в регіони та громади у взаємозв'язку

зі змінами якості та доступності надання медичних по�

слуг, а також з урахуванням принципу комплементар�

ності інститутів як суттєвої передумови ефективного

розвитку та функціонування економічних систем.

Підкреслюючи необхідність уваги до комплементар�

ності інститутів в процесі проведення соціально�еконо�

мічних реформ І. Бережной доводить, що "інститути

пов'язані між собою, зокрема, принципом комплемен�

тарності, відповідно до якого інститути доповнюють

один одного, і бажаний економічний ефект досягаєть�

ся тільки на основі взаємопов'язаних інституційних

змін"[1]. Виходячи з цих позицій, В. Вольчик констатує,

що проблема комплементарності інститутів є частиною

іншої важливої проблеми співвідношення інституційно�

го порядку з конкретними, які базуються на галузевих і

інших особливостях, специфічному інституційному се�

редовищі та інституційній структурі, які задають умови

для здійснення економічних взаємодій між агентами.

Як було раніше нами визначено[16], існуючі світові

моделі децентралізації організації та фінансування си�

стеми охорони здоров'я не є сталими, постійно зміню�

ються й включають різні методи та процедури та не мо�

жуть бути повністю адаптовані до українських реалій.

Децентралізація в охороні здоров'я навіть у країнах зі

схожими домінуючими механізмами фінансування може

мати значні відмінності, оскільки фінансування такої

галузі — це не тільки процес залучення коштів, а й об�

'єднання фінансових ресурсів в пули та закупівлі медич�

них послуг. Різні країни мають відмінні рівні розподілу

відповідальності та повноважень за видами медичної

допомоги у сфері управління та фінансування охорони

здоров'я між адміністративними рівнями та суб'єктами

(парламент, уряд, страхові медичні фонди, медичні ус�

тановами, місцеві органи влади та ін.) [17,19].

Проблеми функціональної компліментарності мо�

жуть виникати вже на етапі впровадження діючих в інших

країнах принципів децентралізованого управління та

фінансування охорони здоров'я. Функціональна комп�

ліментарність, за визначенням

В. Липова, характеризує процесуальну цілісність

системи в ході відтворення її існування, спирається на

принципи цілісності, зв'язності і послідовності [5]. Нех�

тування такими засадами неминуче приведе до виник�

нення інституційних розривів, причинами якого на дум�

ку І. Бережного є не встановлений взаємозв'язок між

суміжними правилами, а нові й діючі інститути — неком�

плементарні. Такі розриви нерідко стають прямим на�

слідком інституційних реформ, особливо якщо при

підготовці їх проведення не були враховані складність і

багаторівневість інституційної системи, яка функціонує

в країні [1].

Розглянемо більш детально проблеми інституційної

комплементарності цілей та заходів реформи децент�

ралізації в охороні здоров'я. В оприлюднених Міністер�

ством охорони здоров'я України Проекті Концепції по�

будови нової національної системи охорони здоров'я
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України [14] та Концепції реформування фінансування

системи охорони здоров'я України [13] визначені такі

задачі децентралізації:

— функції фінансування медичної допомоги та за�

мовника медичних послуг передбачено передати єди�

ному національному замовнику медичних послуг з рег�

іональними відділеннями. Так, визначено, що окреслені

функції має виконувати "незалежна організація, що дія�

тиме в інтересах пацієнтів, та закуповувати медичні по�

слуги з єдиного національного пулу коштів на основі

єдиних базових тарифів та вимог до якості". Регіональні

відділення національного замовника медичних послуг

не підпорядковуватимуться місцевим органам виконав�

чої влади та органам місцевого самоврядування, ос�

кільки будуть структурним підрозділом замовника та

функціонувати в межах діючої бюджетної моделі фінан�

сування системи охорони здоров'я, а також визначено,

що "фінансування повинно переходити за пацієнтом"

незалежно від рівнів медичної допомоги;

— запропоновано розмежування функцій замовни�

ка та постачальників медичних послуг, яким надається

управлінська та фінансова автономія та визначено, що

вони на контрактній основі будуть надавати медичну до�

помогу;

— закупівлю медичних послуг в межах державного

гарантованого пакету буде здійснено у постачальників

всіх форм власності, що закладатиме ринкові принци�

пи діяльності системи охорони здоров'я та створення

єдиного медичного простору;

— наголошено, що система охорони здоров'я буде

децентралізована до рівня громади та відповідно до за�

сад адміністративно�територіальної реформи громада

самостійно може обирати рівень оптимального акумулю�

вання коштів для фінансування медичної допомоги;

— функції контролю та нагляду буде передано на�

глядовим медичним радам, які представлятимуть інте�

реси громади, діятимуть на громадських засадах та ма�

тимуть дорадчий голос при здійсненні закупівель медич�

них послуг для громади.

Зовсім інший механізм розподілу функцій та повно�

важень в системі охорони здоров'я на засадах децент�

ралізації передбачено прийнятою у 2014 році Концеп�

цією реформування місцевого самоврядування та тери�

торіальної організації влади в Україні [15]. Так, орга�

нам місцевого самоврядування делеговано право та

обов'язки щодо виконання функції забезпечення охо�

рони здоров'я, зокрема, на базовому рівні в частині на�

дання послуг швидкої медичної допомоги, первинної

охорони здоров'я, з профілактики хвороб; на районно�

му рівні — медичної допомоги вторинного рівня; на ре�

гіональному рівні — високоспеціалізованої медичної

допомоги.

Такі протиріччя потребують узгодження та забез�

печення горизонтальної комплементарності інститутів,

вибору єдиного вектору реформування системи охоро�

ни здоров'я.

Реформа децентралізації в Україні включає, у тому

числі, зміни в системі розподілу функцій та повноважень

у сфері охорони здоров'я та передбачає зростання ме�

дичних субвенцій до місцевих бюджетів. Виокремлен�

ня окремої статті медичних субвенцій для місцевих бю�

джетів фактично стало початковим етапом формуван�

ня нової моделі фінансування медичної галузі та

міжбюджетних відносин. У 2015 році обсяг медичних

субвенцій до місцевих бюджетів становив 46,4 млрд грн.

Разом з тим, відповідно до Закону України "Про дер�

жавний бюджет на 2016 рік" [3] медичні субвенції в по�

точному році зменшено до 44,3 млрд грн. (таблиця 1).

В таких умовах, органи місцевого самоврядування

та органи виконавчої влади отримують потенціал для

прийняття відповідних управлінських рішень щодо роз�

поділу отриманих коштів та визначення обсягу потреб

Вид субвенції 
Рік Абсолютна

зміна,  
тис. грн. 

Темпи 
приросту,% 2015 2016 (план) 

Медична субвенція з 
державного бюджету місцевим 
бюджетам  

46177023,60 44316586,20 -1860437,40 -4,03 

Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
придбання витратних матеріалів 
для закладів охорони здоров'я та 
лікарських засобів для 
інгаляційної анестезії 

18274,80 18972,60 697,80 3,82 

Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
придбання медикаментів та 
виробів медичного призначення 
для забезпечення швидкої 
медичної допомоги 

135630,02 137992,30 2362,28 1,74 

Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
реформування регіональних 
систем охорони здоров'я для 
здійснення заходів з виконання 
спільного з Міжнародним 
банком реконструкції та 
розвитку проекту «Поліпшення 
охорони здоров'я на службі у 
людей»  

6364,43 179715,40 173350,97 2723,75 

Таблиця 1. Субвенції місцевим бюджетам на фінансування охорони здоров'я
у 2015 — 2016 рр., тис грн.

Джерело: за даними Міністерства фінансів України.
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адміністративно�територіальної громади в закупівлі

медичних послуг. Постанова КМУ №11 від 23 січня 2015

року "Деякі питання надання медичної субвенції з дер�

жавного бюджету місцевим бюджетам" регулює надан�

ня медичної субвенції. Субвенція спрямовується на оп�

лату поточних видатків закладів охорони здоров'я та

програм у сфері охорони здоров'я, визначених у статті

103 (4) Бюджетного кодексу України [11]. Відповідно

до норм Бюджетного кодексу України обсяг медичної

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

визначається на основі формульних розрахунків за єди�

ними підходами для усіх територій виходячи з фінансо�

вого нормативу бюджетної забезпеченості та коригую�

чи коефіцієнтів у розрахунку на одну особу.

Необхідно зауважити, що запропонована формула

розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюд�

жету місцевим бюджетам[10] не враховує вартості ме�

дичних послуг, а також не враховує розподіл фінансу�

вання медичної допомоги за клініко�статистичними гру�

пами, визначення яких закладено в цілях реформування

системи охорони здоров'я України та закріплених у Про�

екті Концепції побудови нової національної системи охо�

рони здоров'я України[14] та Концепції реформування

фінансування системи охорони здоров'я України [13].

Прерогатива щодо визначення співвідношення між

первинним та вторинним рівнями надання медичної до�

помоги належить до відповідних місцевих органами вла�

ди і має здійснюватися ними під час формування та зат�

вердження відповідних місцевих бюджетів [12].

Окрім цього, Міністерство охорони здоров'я Украї�

ни визначає окремі аспекти порядку й умов надання

медичної субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам[6]. За рахунок медичної субвенції проводять�

ся видатки місцевих бюджетів, що передбачені у п. 3 ч.

1 ст. 89 та п. 3 ч. 1 ст. 90 Бюджетного кодексу України,

до яких, зокрема, належать видатки на інші державні

програми медичної та санітарної допомоги, у тому числі

— регіональні заходи з реалізації державних програм.

Визначення остаточних обсягів видатків на охорону

здоров'я та розподіл їх за напрямами використання

здійснюються відповідними місцевими органами влади

при формуванні й затвердженні місцевих бюджетів.

Місцеві ради мають право передавати кошти медичної

субвенції у вигляді міжбюджетного трансферту іншим

бюджетам для надання медичних послуг за місцем об�

слуговування населення й розподіляти залишки суб�

венції відповідними рішеннями, а також додатково по�

над обсяги субвенції планувати та здійснювати з місце�

вих бюджетів оплату поточних і капітальних видатків

закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони

здоров'я, визначених у ст. 1034 Бюджетного кодексу

України.

Однак, запропонований механізм розрахунків об�

сягу коштів на зазначені цілі залишився таким, як і ран�

іше, тобто проводиться за тими ж формулами, в яких

нормативи бюджетної забезпеченості визначаються

виходячи з фінансових можливостей державного бюд�

жету, а не за галузевими стандартами, повного переліку

яких до цього часу державою не розроблено. Таким

чином, Міністерство фінансів України визначає обсяг

видатків з державного бюджету на виконання делего�

ваних повноважень, а органи місцевого самоврядуван�

ня не можуть впливати на обсяг виділених державою

коштів[12]. В таких умовах, на місцевому рівні виника�

ють проблеми інституційної комплементарності, що суп�

роводжуються недофінансуванням медичної галузі,

внаслідок недостатності коштів на місцевому рівні та

неможливості їх залучити. При цьому, наділення місце�

вих бюджетів реальною власною дохідної базою

підмінене вдосконаленням механізмів субсидування, що

не дозволить фінансувати медичні заклади у повному

обсязі. На основі аналізу провідного світового досвіду

фінансової децентралізації в медичній галузі доведено,

що тільки при отриманні достатніх власних доходів

може бути вирішена проблема фіскальної стійкості як

регіональних систем охорони здоров'я, так і місцевих і

державних фінансів в цілому [17, 18].

Проблеми інституційної комплементарності також

визначилися при впровадженні принципів децентралізо�

ваного управління та фінансуванні системи охорони

здоров'я, які обумовлені прогалинами нормативно�пра�

вового регулювання розподілу функцій та повноважень

об'єднаних територіальних громад. В таких умовах існує

нагальна необхідність Міністерством охорони здоров'я

України здійснення такого розподілу функцій фінансу�

вання та управління первинним рівнем медицини, зок�

рема, в контексті становлення об'єднаних територіаль�

них громад. Відповідно до Концепції реформування

місцевого самоврядування та територіальної організації

влади в Україні [15], серед основних повноважень орга�

нів місцевого самоврядування базового рівня є забез�

печення, зокрема, надання послуг швидкої медичної

допомоги, первинної охорони здоров'я, з профілакти�

ки хвороб. Районні центри первинної медицини так само

як і інші заклади охорони здоров'я на районному рівні

(включаючи центральні районні лікарні) нині перебува�

ють у спільній комунальній власності усіх територіаль�

них громад районів. Однак, розподіл медичної субвенції

відбувається за іншими принципами. Зазначені вище

суб'єкти в особі об'єднаних територіальних громад,

маючи право на пряме отримання коштів медичної суб�

венції, в абсолютній своїй більшості не мають належної

інституційної бази для надання медичної допомоги на�

селенню у вигляді відповідних закладів охорони здо�

ров'я[9]. В сучасних умовах, за відсутності чіткого ба�

чення функціонування системи охорони здоров'я на

рівні об'єднаних громад та за відсутності відповідних

нормативних документів Міністерства охорони здоро�

в'я України, ці громади змушені були передати медичну

субвенцію на районні ради[8].

Виявлені протиріччя впровадження заходів з рефор�

ми децентралізації в охороні здоров'я свідчать про те,

що нові інститути та існуючі сьогодні в цій системі не�

комплементарні. За визначенням І. Бережного виник�

нення некомплементарності інститутів та подальших

інституційних розривів не є незворотнім процесом[1].

Однак, за умови відсутності стратегій подолання таких

розривів суспільство та (або) громада може попасти в

інституційну пастку, коли витрати для громади від де�

централізації в охороні здоров'я можуть перевищувати

вигоди, що спричинятиме відторгнення реформ.

Так, наприклад, за висновком Міністерства охоро�

ни здоров'я України у зв'язку з переходом територіаль�

них громад, що утворені згідно з Законом України "Про
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добровільне об'єднання територіальних громад" на

прямі міжбюджетні відносини з державного бюджету,

система охорони здоров'я України отримала значний

ризик ще більшої подальшої фрагментації ресурсів з

усіма пов'язаними з цим наслідками, що можуть спри�

чинити не лише погіршення управління фінансовими ре�

сурсами галузі, але, як наслідок, й подальше зниження

ефективності системи, погіршення справедливості

фінансування та погіршення доступності та якості ме�

дичної допомоги [9].

З позиції теорії фіскальної децентралізації, одним

із її видів є децентралізація до рівня медичних установ

та всередині таких установ[2]. Впровадження такої фор�

ми децентралізації потребує розподілу функції поста�

чальника та замовника послуг, що є однією із задач ре�

формування системи охорони здоров'я визначеної в

Проекті Концепції реформування фінансування систе�

ми охорони здоров'я України [13].

Цей вид децентралізації в охороні здоров'я визна�

чається як дивестиція, що передбачає пряму передачу

функцій планування та надання медичної допомоги від

владних інститутів організаціям неурядового некомер�

ційного та комерційного сектора у сфері охорони здо�

ров'я. Сьогодні в Україні відбувається процес впровад�

ження заходів зорієнтованих на зміну організаційно�пра�

вової форми медичних установ за вектором їх автономі�

зації [13], що в повній мірі відповідає ознакам дивестиції

та запропоновано в ряді нормативно�правових актів по�

даних на розгляд Верховної Ради України, зокрема, за�

конопроекти: "Про внесення змін до деяких законодав�

чих актів України щодо удосконалення законодавства з

питань охорони здоров'я" (№ 2309а); "Про внесення

зміни до підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення"

Податкового кодексу України щодо удосконалення за�

конодавства з питань удосконалення законодавства Ук�

раїни з питань охорони здоров'я" (№ 2311а) [4].

Окрім цього, потенціал підвищення рівня автономії

у 2016 році медичні заклади також отримали завдяки

дозволу формування та затвердження штатних розписів

цих закладів, виходячи з виконуваних функцій, обсягу

наданої медичної допомоги і фактичного навантажен�

ня на фахівців [7].

Така практика у сфері охорони здоров'я є досить

поширеною навіть у високо централізованих країнах, з

переважно бюджетним фінансуванням медичної галузі

(рис. 1).

Так, у Великій Британії Національна система охо�

рони здоров'я закуповує медичні послуги як в держав�

них установах, так і в приватних, кількість яких за ос�

танні декілька років стрімко зростає, серед них: лікарні

швидкої допомоги, психіатричні лікарні, публічні послу�

ги з догляду та незалежні постачальники первинної ме�

дичної допомоги (лікарі загальної практики, стомато�

логи та аптеки). Більшість провайдерів первинної медич�

ної допомоги є незалежними підприємствами[18].

Зауважимо, що поспішне реформування організац�

ійно�правової форми медичних установ в умовах децен�

тралізації та різного рівня фінансової самостійності

адміністративно�територіальних громад обумовлює ви�

никнення ризику скорочення мережі закладів, а також

їх комерціалізації, що порушуватиме ст. 49 Конституції

України, в якій наголошено право всіх громадян на от�

римання безкоштовної медичної допомоги та може ста�

ти передумовою зменшення фінансової та територіаль�

ної доступності медичних послуг для населення Украї�

ни.
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Рис. 1. Закупівля медичної допомоги в установах (переважно приватних), які не включені
до Національної системи охорони здоров'я Великої Британії

Джерело: [18].
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Проблеми інституційної комплементарності при зміні

організаційно�правових форм медичних установ та підви�

щення рівня їх автономії характеризуються також него�

товністю менеджменту лікарень до впровадження таких

новацій, опортуністичним настроям суспільства та їх не�

бажанням сприйняття таких інституційних змін.

За такого стану речей, з метою попередження виник�

нення потенційних інституційних розривів та пасток та

враховуючи перспективу реформування організаційно�

правової форми медичних установ та переходу від бюд�

жетних установ до автономних медичних установ, дер�

жавних (муніципальних) некомерційних медичних уста�

нов існує необхідність визначення та законодавчого зак�

ріплення чіткого переліку їх функцій та повноважень, а

також механізмів та частки бюджетного фінансування

цих установ. В таких умовах необхідно також здійснити

перехід до якісно інших принципів відшкодування витрат

на надання медичної допомоги на основі виокремлення

однорідних за медичними технологіями та вартості ліку�

вання випадків медичної допомоги — клініко�статистич�

них груп, який буде орієнтувати заклади охорони здоро�

в'я на: ефективне використання бюджетних ресурсів ме�

дичної установи — розширення обсягу робіт, підвищен�

ня питомої ваги складних випадків, більш раціональне

використання діагностичного обладнання тощо.

ВИСНОВКИ
Побудова успішної моделі децентралізації фінансу�

вання системи охорони здоров'я потребує не одного

десятиліття для реформування відповідних механізмів

фінансування та регулювання галузі, що вимагає ретель�

ної розробки та опрацювання відповідних методів, про�

цедур та механізмів організації та фінансування охоро�

ни здоров'я, які впливають, у тому числі, на забезпечен�

ня консолідації державних та місцевих фінансів, а та�

кож підтримки інституційної стабільності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах все більше уваги приділяється про�

цесу світової глобалізації та питанням підвищення конкурен�

тоспроможності, що є пріоритетним для розвитку національ�

ної економіки України. Зважаючи на непросту ситуацію, яка

склалася Україні, а саме: політичну та економічну кризу,

важливим є розвиток різних сфер господарювання і насам�

перед аграрних підприємств. Низькі темпи техніко�техноло�

гічного оновлення виробництва, використання застарілих

технологій, незавершені процеси адаптації до європейських

вимог щодо якості та безпечності харчових продуктів, не�

поінформованість сільськогосподарських товаровиробників

про кон'юнктуру ринків, нестабільність конкурентних по�

зицій вітчизняної сільськогосподарської продукції на

зовнішніх ринках — усі це стримує розвиток аграрних

підприємств та економіку країни в цілому. Підвищення рівня

конкурентоспроможності, розвиток конкуренції є основни�

ми чинниками розвитку вітчизняних товаровиробників.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Конкуренція та конкурентоспроможність є однією з ос�

новоположних економічних категорій. У витоків теорії та

методології конкуренції стояли такі вчені, як К.Р. Маккон�

нелл, С.Л. Брю, П. Діксон, М. Портер та інші. Їхні праці є

науковою базою для теорії і практики конкуренції. Серед

вітчизняних та зарубіжних вчених, у працях яких досліджу�

ються різні аспекти конкуренції, варто виділити І. Ансоффа,

УДК 338

Ж. В. Крючкова,
Дніпропетровський державний аграрноLекономічний університет, м. Дніпропетровськ

СУТНІСТЬ КОНКУРЕНЦІЇ І
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК
ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ

J. Kryuchkova,
Dnipropetrovsk State Agricultural Economics University, Dnipropetrovsk

ESSENCE OF COMPETITION AND COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES AS ECONOMIC CATEGORIES

У статті здійснено дослідження економічних категорій"конкуренція" та "конкурентоспро�
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Г. Азоєва, І. Вініченка, Ф. Горбоноса, Л. Дикань, С. За�

вадського, О. Карасьова, О. Савінову, В. Чернегу та інших

[1—24].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є узагальнення поглядів, їх систематиза�

ція та конструктивний аналіз сутності понять конкуренція та

суміжних з нею категорій таких, як: конкурентоспро�

можність, конкурентоспроможність підприємства, конкурен�

тоспроможність продукції.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
При визначенні сутності понять "конкуренція" та "кон�

курентоспроможність" існує ряд труднощів пов'язаних з тим,

що у науковій літературі немає чіткого визначення цих кате�

горії. Кожен науковець інтерпретує ці твердження по�своє�

му, спираючись на власні погляди та градацію важливості

окремих складових елементів.

Слід розуміти, що поняття "конкуренція" та "конкурен�

тоспроможність" не є тотожними і кожне потрібно розгля�

дати окремо, у відповідності до складових яким вони нале�

жать. Важливість вивчення категорії "конкуренції" полягає

в тому, що як економічне поняття і соціально�економічне

явище вона стає актуальною в умовах світової інтеграції

економічних систем.

Конкуренція (від лат. сoncurere — зіштовхуюсь) — це

економічне суперництво між відокремленими виробниками
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продукції, робіт, послуг за завоювання ринку та отримання

більшого прибутку. Без конкуренції ринкові відносини прак�

тично неможливі [1, с. 205]. Велика кількість інтерпретацій

поняття конкуренції, відображають її сутність та закони, за

якими вона реалізується в нинішніх умовах господарюван�

ня. У таблиці 1 наведено погляди різних вчених стосовно

визначення поняття "конкуренція".

Виходячи з аналізу трактувань категорії "конкуренція",

можна зробити такі висновки:

1. Поняття "конкуренція", запропоновані різними авто�

рами, не повною мірою відповідають вимогам системності

й комплексності.

2. Різноманіття підходів до формулювання поняття,

тобто не існує остаточної визначеності у питанні того, що

саме являє собою конкуренція: ситуацію, процес або праг�

нення тощо.

3. Наведені поняття не охоплюють конкуренцію серед

будь�яких соціальних, виробничих і біологічних систем.

4.  Поняття не відображають конкуренцію як єдність

статики й динаміки суперництва, виживання систем у зазда�

легідь заданих або невизначених умовах.

5.  Поняття не пов'язані із законодавством.

Отже, можна стверджувати, що конкуренція являє собою

змагання між виробниками подібної продукції для її реалі�

зації та отримання якомога більшого прибутку, вона слугує

рушійною силою для розвитку ринку товарів і послуг. Конку�

ренція зобов'язує фірми створювати конкурентоспроможний

товар або надавати конкурентоспроможну послугу.

Критерієм адаптації підприємства до нестабільних умов

господарювання є рівень конкурентоспроможності, а тому

необхідно досліджувати взаємозв'язок між глобальною

конкурентоспроможністю країни в цілому, підприємств, кон�

кретних товарів. На сучасному етапі у вітчизняних

підприємств існують такі проблеми у сфері визначення своєї

конкурентоспроможності: політична та економічна криза,

інфляція, низький рівень інформаційного забезпечення,

відсутність чітких цілей та завдань оцінювання, інтуїтивний

характер проведення оцінки.

Конкурентоспроможність є синтезом багатьох еконо�

мічних категорій. У широкому розумінні конкуренто�

спроможність зумовлена економічними, соціальними,

політичними чинниками, позиція країни або товаровироб�

ника на внутрішньому та зовнішньому ринках. За умов

відкритої економіки вона може визначатися і як здатність

країни (підприємства) протистояти міжнародній конку�

ренції на власному ринку і ринках інших країн [23]. Заго�

стрення конкурентної боротьби за збут продукції в неста�

більному середовищі, за місце на ринку змушує країни

(підприємства) постійно шукати нові резерви, вимагає

вдосконалення технологій з метою створення більш якіс�

них товарів.

Оскільки в літературі є низка визначень конкурентосп�

роможності, але не сформовано загальний підхід щодо дос�

лідження конкурентоспроможності різних об'єктів, то є не�

обхідність проаналізувати поняття з єдиних системних і ме�

тодичних позицій і уявлень про її сутність, конкретизуючи

та доповнюючи зміст цього поняття для кожного з можли�

вих об'єктів дослідження (табл. 2).

Розбіжності та різноманітність авторських позицій сто�

совно визначення поняття конкурентоспроможності пов'я�

зані з:

Таблиця 1. Аналіз дефініції "конкуренції", наведених в літературних джерелах

Джерело: узагальнено автором.

Автор Зміст поняття

Г.Л. Азоєв Конкуренція – це суперництво на якому-небудь поприщі між окремими юридичними або фізичними 
особами (конкурентами), зацікавленими в досягненні однієї й тієї ж мети [2, с. 5] 

М.О. Ажнюк, 
О.С. Передрій 

Конкуренція – це економічне суперництво між відокремленими виробниками продукції, робіт, послуг за 
завоювання ринку та отримання більшого прибутку. Без конкуренції ринкові відносини практично 
неможливі [1, с. 205] 

Ф.В. Горбонос, 
Г.В. Черевко 

Конкуренція є економічним змаганням виробників однакової продукції на ринку, спрямованим на 
залучення якомога більшої кількості споживачів, завдяки цьому - одержання максимальної вигоди [6, с. 66] 

Б. Карлоф 
Конкуренція – це процес управління суб’єктом своїми конкурентними перевагами з метою одержання 
перемоги або досягнення інших цілей у боротьбі з конкурентами за задоволення об’єктивних або 
суб’єктивних потреб у межах законодавства [17, с. 86] 

К.Р. Макконелл, 
С.Р. Брю 

Конкуренція – наявність на ринку великої кількості незалежних продавців і покупців, які мають можливість 
вільно входити на ринок та виходити з нього [21, с. 31] 

М. Портер Конкуренція – динамічний процес, що розвивається, безупинно мінливий ландшафт, на якому з'являються 
нові товари, нові шляхи маркетингу, нові виробничі процеси й нові ринкові сегменти [22, с. 11] 

Таблиця 2. Погляди авторів на трактування поняття "конкурентоспроможність"

Джерело: узагальнено автором.

Автор Зміст поняття 
Г. О. Воронін Конкурентоспроможність – багатогранне поняття, яке включає в себе не тільки якісні та цінові параметри 

промислової продукції, але й залежить від рівня менеджменту, управління фінансовими потоками, 
інвестиційної та інноваційної складової в діяльності підприємства [5, с. 18] 

А. Дементьєва Конкурентоспроможність – це сукупність переваг і здатності суб’єкта в порівнянні з йому подібними в 
боротьбі за досягнення мети, характерної для них, в умовах дії законів певного навколишнього середовища 
(системи) [8, с. 65] 

В. Л. Дикань Конкурентоспроможність – це поєднання характеристик об’єкта, які визначають його місце в ієрархічній 
системі оцінок об’єктів, що до нього подібні [10, с. 30] 

Б. Карлоф Конкурентоспроможність - здатність забезпечити кращу позицію в порівнянні з конкуруючим підприємством 
[17, с. 24] 

М. Портер Конкурентоспроможність – це обумовлений економічними, соціальними та політичними факторами стан 
країни або окремого товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринках [22, с. 51] 

О. Савінова Конкурентоспроможність – здатність у процесі суперництва досягати кращих результатів в деякій діяльності, 
сфері функціонування [23, с. 25] 

В. Чернега Конкурентоспроможність − це суб’єктивна і відносна категорія, яка фіксує результати порівнювання, тобто 
оцінює здатність задовольнити потреби на підставі встановлення ринкової привабливості продукції [24, с. 10] 
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— ототожненням конкурентоспроможності підприєм�

ства та конкурентоспроможності продукції або послуг;

— масштабами розгляду конкурентоспроможності: на

регіональному, національному або світовому ринку

(підприємство, галузь, країна);

— заміною одного поняття іншим (конкурентний ста�

тус, конкурентний рівень);

— характеристикою будь�якої складової конкурентос�

проможності підприємства: конкурентоспроможність вироб�

ничого, трудового потенціалу.

Отже, конкурентоспроможність — це сукупність фак�

торів (якісні та цінові параметри продукції, менеджмент,

управління фінансовими потоками, інвестиційна та інновац�

ійна складові та інші) завдяки яким забезпечується провідне

місце деякого класу об'єктів (товару, підприємства) серед

інших подібних йому.

Ключовою ланкою дослідження конкурентоспромож�

ності є саме конкурентоспроможність підприємства як ок�

ремого суб'єкта виробничо�господарської діяльності, на

якому створюється товар, що може бути успішно реалізо�

ваний завдяки маркетинговій стратегії та рекламній політиці.

Конкурентоспроможність підприємства є високодина�

мічною характеристикою: залежить не лише від стану дано�

го підприємства, а й від відповідних параметрів інших

підприємств�конкурентів; пов'язана зі змінами у зовнішньо�

му та внутрішньому середовищі функціонування підприєм�

ства; формується в рамках існуючої розстановки сил на рин�

ку і змінюється в результаті появи нового підприємства на

ринку. Не можна говорити про абсолютну конкурентоспро�

можність підприємства: воно може бути конкурентоспро�

можним в своїй галузі на внутрішньому ринку й бути некон�

курентоспроможним на міжнародних ринках.

За визначенням Г. Азоєва, конкурентоспроможність

підприємства — це здатність ефективно розпоряджатися

власними й позиковими ресурсами в умовах конкурентного

ринку, це результат його конкурентних переваг по всьому

спектру проблем управління підприємством [2].

На думку П.С. Зав'ялова, конкурентоспроможність

фірми — це можливість ефективної господарської діяль�

ності та її практичної прибуткової реалізації в умовах кон�

курентного ринку. Реалізація забезпечується всім комп�

лексом наявних у фірми засобів, включаючи маркетин�

гові.

Погляди вчених на сутність економічної категорії "кон�

курентоспроможність підприємства" систематизовані в таб�

лиці 3.

З вищенаведеного можна зробити такі висновки:

— конкурентоспроможність підприємства є відносним

поняттям і, відповідно, може мати різний рівень по відно�

шенню до різних конкурентів;

— конкурентоспроможність підприємства тим вища, чим

кращі його результати на міжнародних (глобальних) рин�

ках;

— конкурентоспроможність підприємства — це резуль�

тат ефективної господарської діяльності підприємства за

умов конкурентного ринку;

— конкурентоспроможність підприємства розглядаєть�

ся як комплексна порівняльна характеристика підприємства;

— невід'ємною складовою конкурентоспроможності

підприємства на ринку є маркетингова складова, а саме:

задоволеність споживачів, позитивний імідж, наявність силь�

ної торговельної марки тощо;

— конкурентоспроможність підприємства пов'язана зі

змінами у зовнішньому та внутрішньому середовищі функ�

ціонування підприємства;

— формується в рамках існуючої розстановки сил на

ринку і змінюється в результаті появи нового підприємства

на ринку;

— потребує підвищення продуктивності використання

його ресурсів;

— залежить від рівня конкурентоспроможності про�

дукції, галузі;

— є результатом людського капіталу.

Отже, під конкурентоспроможністю підприємства вар�

то розуміти міру реалізації його потенційних можливостей

для забезпечення власних домінуючих переваг над конку�

рентами на конкретному ринку протягом певного періоду

часу та в довгостроковій перспективі.

Підвищення рівня конкурентоспроможності аграрних

підприємств, оптимізація їх функціонування і елементарне

виживання в ринковому середовищі — одна з основополож�

них проблем сучасної української економіки. Від її рішення

багато в чому залежить якість відтворювальних процесів,

прибутковість підприємств, їх адаптація до ринкових умов і

подальший економічний ріст.

Найважливішим складовим елементом конкуренто�

спроможності є якість продукції, проте це не ідентичні по�

няття. Параметри якості визначаються, як правило, з інте�

ресів і реальних можливостей виробника, а параметри кон�

курентоспроможності — з інтересів і можливостей спожи�

вача. Якщо під якістю розуміється просто сукупність спо�

живчих властивостей продукції, то конкурентоспроможність

Таблиця 3. Визначення економічної категорії "конкурентоспроможність підприємства"

Джерело: узагальнено автором.

Автор Зміст поняття 
Н. Грицишин Конкурентоспроможність підприємства – це рівень компетентності підприємства у певній галузі, 

порівняльна перевага підприємства стосовно інших конкурентів, які діють у регіоні, країні та за її межами 
[7, с. 29-30] 

М.П. Денисенко, 
А.П. Гречан, 
К.О. Шилова 

Конкурентоспроможність підприємства – це комплексна порівняльна характеристика підприємства, яка 
відображає ступінь переваги сукупності оцінюваних показників діяльності, що визначають успіх 
підприємства на певному ринку за певний проміжок часу, по відношенню до сукупності показників 
конкурентів [9, с. 36] 

А.В. Єрмак Конкурентоспроможність підприємства – синтетична категорія, що характеризує здатність підприємства 
функціонувати та розвиватись відповідно до намічених стратегічних цілей, конкуруючи своїми товарами з 
іншими учасниками відповідного ринку обігу подібних за основним призначенням товарів у певному 
інтервалі часу, за існуючого рівня та характеру впливу факторів зовнішнього середовища, задовольняючи 
запити конкретної групи споживачів [12, с. 43] 

І.М. Злидень Конкурентоспроможність підприємства – це спроможність підприємства до отримання синергічного ефекту 
від раціонального використання конкурентних переваг [14, с.76]. 

С.М. Клименко,  
О.С. Дуброва 

Конкурентоспроможним, зазвичай, є те підприємство, яке тривалий час може залишатися прибутковим в 
умовах ринкової економіки [18, с. 330]  

О.Є. Кузьмін,  
Н.І. Горбаль 

Конкурентоспроможність підприємства – це здатність досягати конкурентних переваг над іншими 
підприємствами на конкретному ринку [20, с. 34] 
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характеризується відповідністю конкретної суспільної по�

треби. У цьому випадку при оцінці рівня конкурентоспро�

можності можливе зіставлення і неоднорідною продукції,

яка задовольняє одну і ту ж потребу.

В умовах ринкових відносин актуальність управління

якістю обумовлена необхідністю виробництва продукції, що

має високу конкурентоспроможність. Необхідно чітко ро�

зуміти, що входить в поняття "конкурентоспроможність про�

дукції" та які складові елементи є пріоритетними при визна�

ченні даної економічної категорії. У таблиці 4 наведено дум�

ки вчених стосовно трактування категорії "конкурентоспро�

можність продукції".

Конкурентоспроможність продукції характеризується

трьома групами показників: корисність (якість, ефект від

використання та ін.); витрати споживача при задоволенні

його потреб шляхом даного виробу (витрати на виробниче

споживання, технічне обслуговування, ремонт, утилізацію

та ін.); конкурентоспроможність пропозиції (спосіб просу�

вання продукції на ринок, умови поставки та розрахунків,

канал збуту, сервісне обслуговування та ін.). Крім визнаних

груп, параметри конкурентоспроможності продукції поділя�

ються на технічні (технологічні властивості товару, які виз�

начають межі його застосування; надійність, довговічність,

потужність та ін.), нормативні (відповідність товару стандар�

там, технічним умовам, законодавству) і економічні (рівень

витрат споживачів і утилізацію товару, тобто ціну споживан�

ня).

Перебуваючи у тісному зв'язку, категорії конкурентос�

проможності товару та підприємства мають і суттєві

відмінності:

 По�перше, результати оцінки конкурентоспроможності

продукції дійсні лише в короткостроковому періоді часу, у

той час як конкурентоспроможність підприємства необхід�

но розглядати в довгостроковій перспективі.

По�друге, конкурентоспроможність продукції розгля�

дається стосовно до кожного її виду, а конкуренто�

спроможність підприємства охоплює всю мінливу номенк�

латуру продукції, що випускається даним економічним су�

б'єктом.

По�третє, аналіз рівня конкурентоспроможності

підприємства здійснюється ним самостійно, а оцінка конку�

рентоспроможності продукції переважно споживачами.

Отже, конкурентоспроможність продукції відображає

його здатність більш повно відповідати запитам покупців

порівняно з аналогічними товарами, представленими на рин�

ку. Високий рівень конкурентоспроможності товару свідчить

про доцільність його виробництва та можливості вигідного

продажу. Разом з тим, конкурентоспроможність продукції

повинна максимально врахувати вимоги та можливості кон�

кретних груп покупців. Причини конкурентоспроможності

товару необхідно шукати в конкурентних перевагах окре�

мих його характеристик, що є наслідком більш ефективно�

го керування на етапах розробки, реалізації й експлуатації

пропонованої продукції.

ВИСНОВКИ
Економічні категорії "конкуренція" та "конкуренто�

спроможність" є базовими для визначення ефективності

функціонування аграрного підприємства та визначення до�

цільності випуску й реалізації тієї чи іншої продукції. Фор�

мування конкурентоспроможності аграрного підприємства

має здійснюватися шляхом створення системи агротехніч�

них та техніко�технологічних заходів виробництва аграрної

продукції та її збуту, впровадження новітніх технологій пе�

реробки зберігання та реалізації аграрної продукції, впро�

вадження проектів щодо відтворення та поліпшення грунтів

сільськогосподарського призначення. Проте ці заходи є

неможливими для впровадження в дію без наявності дос�

татньої кількості висококваліфікованих працівників, висо�

кого рівня технічного оснащення та державного регулюван�

ня аграрного сектору країни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах світової глобалізації товарних і фінансових

ринків гостро постає проблема управління ризиками,

враховуючи їх наростаючий вплив в усіх сферах госпо�

дарської діяльності суб'єктів ринку. Особливого значен�

ня набуває вплив глобальних ризиків на формування і

функціонування національних ринків. Важливу роль у цих

процесах відіграють міжнародні біржові майданчики, які

стали епіцентром формування світових цін, а також ос�

новним механізмом їх управління. Багатовіковий світо�

вий досвід функціонування бірж сприяв еволюції біржо�

вих інструментів. З часом урізноманітнилися методи уп�

равління ризиками. Нині спредові стратегії дозволяють

значно мінімізувати ризики цінових коливань.

За таких умов особливої актуальності набуває по�

глиблення досліджень щодо управління ціновими ризи�

ками, а також розгляд спредових стратегій торгівлі

біржовими інструментами як ефективного механізму

хеджування на біржовому ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематиці дослідження хеджування ризиків при�

свячена значна кількість наукових праць зарубіжних і
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USING OF SPREAD STRATEGIES OF DERIVATIVES TRADING IN HEDGING PRICE
RISKS ON THE AGRICULTURAL MARKET

У статті розглянуто теоретичні засади економічної сутності спредових стратегій. Досліджено світовий
досвід використання спредових стратегій в управлінні ціновими ризиками. Розглянуто основні переваги
використання спредових стратегій в якості механізму хеджування ризиків на аграрному ринку. Наведено
класифікацію спредових стратегій на основні види сільськогосподарської продукції. Особливу увагу при�
ділено визначенню методики формування організаційної моделі спредових стратегій з визначенням часо�
вих періодів для відкриття і закриття біржових позицій. Відображено організаційні схеми внутрішньоринко�
вої та міжринкової спредових стратегій. Виявлено основні відмінності між вищевказаними стратегіями.
Визначено основні види ф'ючерсних контрактів для побудови спредових стратегій на аграрному ринку.

The article describes the theoretical foundations of spread essence. The world experience of using spread
strategies to manage price risk studied. The main advantages of spread strategies as a hedging mechanism in the
agricultural market investigated. Classification of spread strategies for major agricultural products described.
Particular attention is paid to the definition of methods of organizational model of spread strategies with determine
of time periods for opening and closing derivative/s positions. Displaying organizational charts of intramarket and
intermarket spread strategies. The main differences between the above strategies described. The main types of
futures contracts for the construction of spread strategies for agricultural products studied.
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вітчизняних дослідників: Дж. Берстейна [5], Ш. Ковні

[2], Р. Колба, Н. Калдора, Р. Макдональда, Дж. Марша�

ла, Л. Примостки, Дж. Росса, М. Солодкого [1], О. Сохаць�

кої, Л Телсера, Дж. Халла, Дж. Хікса, В. Шарпа, Б. Шо�

улза, В. Яворської [1].

Враховуючи відсутність застосування хеджування у

вітчизняній практиці, виникає необхідність у подальших

дослідженнях управління ризиками на аграрному рин�

ку.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є визначення основних теоретико�ме�

тодичних засад спредових стратегій торгівлі біржови�

ми інструментами та визначенні їх переваг в управлінні

ризиками на аграрному ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Щоденні ризики, з якими зіштовхуються суб'єкти гос�

подарювання на ринку сільськогосподарської продукції

потребують нових підходів та стратегій управління [1].

Наявність на світових біржах широкого спектру біржо�

вих інструментів та глобалізаційні процеси, які відкрили

до них доступ учасникам різних країн світу, надає мож�
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ливість використовувати інноваційні стратегії біржової

торгівлі, які допоможуть мінімізувати ризики пов'язані з:

— слабким прогнозуванням ціноутворення;

— посиленням конкуренції на світовому ринку

сільськогосподарської продукції;

— перевагою зростання пропозиції над попитом на

аграрну продукцію;

— ймовірністю невиконання зобов'язань і порушен�

ням умов поставок;

— політичною нестабільністю;

— курсовими коливаннями і валютними обмеженнями;

— низьким рівнем рентабельності;

— необхідністю у збільшенні оборотних коштів;

— складністю із залученням зовнішнього фінансу�

вання.

Значну роль у процесах ціноутворення на аграрно�

му ринку має вплив сезонності, особливо при розгляді

виробництва і реалізації продукції рослинництва. Вод�

ночас фактор сезонності можна використати і з метою

визначення циклічної закономірності у формуванні цін

на сільськогосподарську продукцію, залежно від пе�

ріоду маркетингового року кожної культури у основних

країнах світу, котрі займаються експортом чи імпортом.

Мінімізацію цінових ризиків на світовому біржово�

му ринку, пов'язану з сезонним фактором у сучасних

умовах економічної глобалізації, можливо досягти за

допомогою стратегій побудови сезонного спреду, який

представляє собою календарний арбітраж [4—6].

Імплементуючи світовий досвід використання спре�

дових стратегій у вітчизняну практику, з метою хеджу�

вання цінових ризиків, розглянемо методику і практичні

підходи щодо використання ф'ючерсних контрактів на

пшеницю і сою біржової платформи СВОТ, яка входить

до складу Чиказького альянсу CME Group [3].

У зарубіжних джерелах [4, с. 13—15; 5] спред ви�

значається, як стратегія торгівлі ф'ючерсними контрак�

тами, яка включає дві протилежні пари операцій. По

спреду відбувається одночасна купівля і продаж одно�

го або декількох біржових інструментів різних місяців

поставки у період зниження цін на ринку і протилежних

позицій під час зростання цін.

Іншими словами, ця аксіома побудована на засадах

циклічності руху цін. Адже у періоди збору урожаю, коли

пропозиція перевищує попит, витрати на зберігання ще

низькі і ціни на активи є відносно низькими, натомість про�

тилежна ситуація відбувається наприкінці маркетингово�

го року, коли більшість урожаю вже реалізована, витрати

на зберігання накопичуються і зростає попит на активи,

що викликає закономірне підвищення цін на ринку.

До основних переваг використання спредових стра�

тегій в якості механізму хеджування ризиків на аграр�

ному ринку відносяться [4, с. 21—28]:

— наявність історичної сезонності цінових тен�

денцій на аграрному ринку;

— використання з метою мінімізації ризиків;

— широка можливість застосування торгових стра�

тегій для суб'єктів вітчизняного аграрного ринку;

— менші вимоги до розміру гарантування (маржо�

вих внесків) ф'ючерсних контрактів, задіяних у спредо�

вих стратегіях з боку біржі.

Концепція спредової стратегії базується на комбінації

одночасної торгівлі двох протилежних позицій на ф'ю�

черсному ринку. "Довга позиція" (від англ. long) перед�

бачає купівлю ф'ючерсного контракту на біржі, тоді як

"коротка позиція" (від англ. short) — продаж ф'ючерс�

ного контракту. Останні підбираються на основі наявності

фундаментального зв'язку між біржовими цінами [1; 2].

Важливою умовою спредових стратегій є те, що

можна не бути пов'язаним з реалізацією на спотовому

ринку реальних активів, а здійснювати хеджування ри�

зиків на основі використання виключно біржових інстру�

ментів — ф'ючерсних контрактів на сільськогоспо�

дарську продукцію. Така ситуація приваблює також по�

тенційних спекулянтів, які інвестують вільний капітал у

спредові стратегії з метою отримання прибутків і не по�

в'язані з укладанням угод на ринку реальних активів.

Водночас наявність спекулятивного капіталу на біржах

є важливою умовою високої ліквідності торгів.

У цьому контексті необхідно зазначити, що спредо�

ва стратегія торгівлі забезпечить вітчизняним учасникам

аграрного ринку можливість не прив'язуватись до особ�

ливостей внутрішнього ціноутворення, а працювати в

основному з світовими цінами на ф'ючерсних ринках.

Ефективність виконання спредових стратегій зале�

жить від визначення періодів мінімальних і максималь�

них коливань ф'ючерсних цін протягом маркетингово�

го року для здійснення купівлі за мінімально можливи�

ми цінами, а продажу за максимальними.

Існує декілька класичних типів спредових стратегій, які

застосовуються у світовій практиці на біржовому ринку

сільськогосподарської продукції [4, с. 16—20; 5] (рис. 1):

— внутрішньоринковий;

— міжринковий;

— міжбіржовий спред.

Внутрішньоринковий спред передбачає мінімізацію

цінових ризиків на ринку лише однієї культури. Міжрин�

кова спредова стратегія грунтується на здійсненні купівлі�

продажу біржових інструментів, зокрема ф'ючерсних

контрактів на різні сільськогосподарські активи. Останній

вид спредової стратегії — міжбіржовий спред, який пе�

редбачає підбір ф'ючерсних контрактів з високим рівнем

кореляційної залежності цін, схожих за базовими акти�

вами, але за обігом приналежних до різних бірж.

У ході нашого дослідження розглянуто побудову

організаційних схем двох спредових стратегій, а саме

внутрішньоринкової стратегій на пшеницю та міжрин�

кової спредової стратегії "соя�пшениця" з використан�

ням ф'ючерсних контрактів СВОТ [3].

Принципи побудови організаційної схеми внутрішньо�

ринкової стратегій на пшеницю грунтуються на використанні

різних місяців виконання ф'ючерсних контрактів на пшени�

цю (W) (рис. 2). Так, у відповідності до специфікації ф'ю�

черсного контракту на пшеницю на чиказькій біржовій плат�

формі СВОТ основними місяцями поставки є: березень (H),

травень (K), липень (N), вересень (U), грудень (Z) [3].

Розробка організаційної моделі міжринкового спре�

ду у нашому досліджені проведена на основі поєднан�

ня двох ф'ючерсних контрактів CВОТ — ф'ючерсів на

пшеницю і сою різних місяців поставки. Організаційна

схема міжринкового спреду "соя�пшениця" відображе�

на на рисунку 3. Водночас згідно із специфікацією ф'ю�

черсного контракту на сою основними місяцями постав�

ки є: січень (F), березень (H), травень (K), липень (N),

серпень (Q), вересень (U), листопад (Х) [3].
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У вищевказаній схемі задіяне використання відразу

двох ф'ючерсних контрактів на різні види сільськогоспо�

дарських активів з протилежними позиціями. Особливістю

міжринкової спредової стретегії торгівлі є сезонний фак�

тор у виробництві пшениці і сої. У зв'язку з цим, цю страте�

гію можна розглядати також як "сезонний спред".

Вибір саме цих двох культур був визначений різни�

ми початками та закінченнями маркетингових років.

Циклічність маркетингових років на

пшеницю і сою на американському ринку

відображена в таблиці 1 [7].

Враховуючи те, що в основу спредо�

вих стратегій покладений фактор сезон�

ності, необхідно враховувати чутливість

до напряму руху цінового тренду. Інколи

циклічна закономірність поведінки ціно�

вого тренду у межах "старий урожай" —

"новий урожай" може бути порушена

зміною погоди. Крім того, важливою умо�

вою ефективності здійснення спредових

стратегій торгівлі є визначення "часово�

го вікна" або іншими словами відрізку

часу протягом якого необхідно тримати

відкритими обидві пари протилежних по�

зицій (t
і
, t

і+n
). Цей часовий простір зазви�

чай визначається циклами маркетингових

років сільськогосподарських культур,

для розрахунків якого нами використані

історичні дані ф'ючерсних цін на пшени�

цю і сою CВОТ за 2001—2015рр. [3].

Першою свій маркетинговий рік почи�

нає пшениця (червень — липень та сер�

пень — вересень), а потім соя (вереснь —

жовтень). У ці періоди відбувається вихід

на ринок нового врожаю. Як бачимо, се�

зонність виражає тісний зв'язок між зни�

женням цін на новий урожай та поступо�

вим зростанням цін на старий урожай.

Така закономірність надає мож�

ливість побудувати спредові стратегії з

визначенням часового інтервалу купівлі у

періоди зниження ф'ючерсних цін та про�

дажу під час максимального зростання з

підбором відповідних для цих періодів

місяців ф'ючерсних контрактів на пшени�

цю і сою. Необхідно зазначити, що місяці

поставок для кожного базового активу є

стандартно встановленими біржею і не

можуть змінюватись учасниками торгів.

Загальна методика послідовності по�

будови організаційної моделі спредових

Класифікація 
спредових стратегій 

Внутрішньоринковий  
Міжринковий 

Міжбіржовий 

Рис. 1. Класифікація спредових стратегій
Джерело: побудовано автором на основі джерела [4, с. 16—20].

Купівля ф’ючерсних 
контрактів на пшеницю 
WH  

Продаж ф’ючерсних 
контрактів на пшеницю 
WN 1 етап 

(період tі) 
Купівля ф’ючерсних 
контрактів на пшеницю 
WN  

Продаж ф’ючерсних 
контрактів на пшеницю 
WH  

2 етап 
(період tі+n) 

Купівля ф’ючерсних 
контрактів на пшеницю 
WN  

Продаж ф’ючерсних 
контрактів на пшеницю 
WZ  

Продаж ф’ючерсних 
контрактів на пшеницю 
WN  

Купівля ф’ючерсних 
контрактів на пшеницю 
WZ  

Рис. 2. Організаційна схема внутрішньоринкової спредової
стратегії торгівлі ф'ючерсними контрактами на пшеницю

СВОТ
Джерело: розроблено автором.

Купівля ф’ючерсних 
контрактів на сою SN  
 

Продаж ф’ючерсних 
контрактів на пшеницю 
WN 1 етап 

(період tі) 
Купівля ф’ючерсних 
контрактів на пшеницю 
WN 

Продаж ф’ючерсних 
контрактів на сою SN  
 

2 етап 
(період tі+n) 

Купівля ф’ючерсних 
контрактів на сою SX 
 

Продаж ф’ючерсних 
контрактів на пшеницю 
WZ 

Продаж ф’ючерсних 
контрактів на сою SX  
 

Купівля ф’ючерсних 
контрактів на пшеницю 
WZ 

Рис. 3. Організаційна схема міжринкової спредової
стратегії торгівлі ф'ючерсними контрактами

на "сою:пшеницю" CВОТ
Джерело: розроблено автором.
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стратегій, виконаних у нашому дос�

ліджені відображена на рисунку 4.

У відповідності до вищевказа�

ної методики нами було сформова�

но і практично використано обидві

вищевказані спредові стратегії.

На основі проведеного аналі�

зу вихідних даних Чиказької біржі

СМЕ Group [3] за останні 15 років

було визначено оптимальні періо�

ди маркетингового року для вико�

нання внутрішньо�ринкового

спреду по пшениці, а саме кінець

липня (період t
і
) та початок груд�

ня (період t
і+n

).

Мінімізація ризиків по спредо�

вих стратегія передбачається тим,

що одночасно здійснюється дві

зустрічні позиції купівля і продаж.

Учасник виступає як у ролі покуп�

ця, так і продавця. У зв'язку з цим,

максимальні збитки по одній по�

зиції можуть бути покритими по

іншій. Тому, спред будується на

двох парних позиціях у перший і

другий періоди.

У відповідності до визначених пе�

ріодів для відкриття позицій по внут�

рішньоринковому спреду на пшени�

цю були підібрані наближені місяці

ф'ючерсних контрактів на пшеницю

СВОТ, а саме для липневого періоду

WN�WH та для грудневого періоду WN�WZ, де [3]:

WN — біржовий тікер липневого ф'ючерсу на пшеницю;

WH — біржовий тікер травневого ф'ючерсу на пше�

ницю;

WZ — біржовий тікер грудневого ф'ючерсу на пше�

ницю.

Таким чином, схема позицій по укладанню і вико�

нанню ф'ючерсних контрактів закладена у спреді мати�

ме наступний вигляд (табл. 2).

Організаційна модель спредової внутрішньоринко�

вої стратегії на пшеницю була практично застосована

на Чиказькій товарній біржі протягом 2002—2016 рр.

За вищевказаний період кумулятивний прибуток по

спредових операція склав 16212,5 дол. США, при од�

ночасному утриманні 2 протилежних позицій,

Міжринкова спредова стратегії "соя�пшениця" у нашо�

му дослідженні була побудована на базі використання

ф'ючерсних контрактів на пшеницю і сою Чиказької біржі

Вид 
культури 

Місяці маркетингового року
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Пшениця 
озима 

    Збиральна 
кампанія 

Посівна кампанія  

Пшениця яра     Посівна кампанія Збиральна 
кампанія 

  

Соя      Посівна кампанія Збиральна 
кампанія 

 

Таблиця 1. Циклічність маркетингових періодів пшениці та сої в США

Джерело: побудовано автором на основі даних Noggersblog [7].

Рис. 4. Методика формування організаційної моделі
спредових стратегій

Джерело: розроблено автором.

Методика формування організаційної 
моделі спредової стратегії 

1 етап 
Вибір стратегії та базових активів (внутрішньоринковий спред, 
міжринковий спред) 

2 етап Визначення часового періоду для аналізу впливу сезонного 
фактора на ціновому тренді найбільш корельованих періодів 
(min 5 – max 15 років) 

3 етап 

4 етап 

Вирівнювання даних числових рядів з використанням сезонних 
індексів у діапазоні 1-100 

Визначення середніх показників вирівняних даних числових 
рядів ф’ючерсних цін з встановленням максимальних і 
мінімальних значень 

Побудова 15-річного сезонного цінового тренду. Визначення 
оптимальних часових термінів для проведення спредових 
стратегій 

5 етап 

6 етап 

7 етап 

Практичне виконання спредових стратегій 

Оцінка результатів спредових стратегій 

Таблиця 2. Схема виконання позицій по внутрішньоринковому спреду на пшеницю
у визначені періоди маркетингового року

Джерело: розроблено автором.

№ Позиція Біржовий 
тікер 

Кількість 
контрактів 

Період 
відкриття 

(t1i) 

Ціна 
відкриття 

Період 
закриття 

(t1i+n) 

Ціна 
закриття 

FP1i+n 

Спредовий 
прибуток/ 
збиток 

SPі= FP1+/- FP1i+n 
1 Продаж (short) WN 1 липень FP1 грудень FP1i+n SP1 

Купівля (long) WH 1 FP2 FP2i+n SP2 
2 Продаж (short) WN 1 грудень FP3 липень FP3i+n SP3 

Купівля (long) WZ 1 FP4 FP4i+n SP4 
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СВОТ. Різна сезонність цих двох культур та періодичність

циклів маркетингових років дозволяє здійснювати дану

стратегію, основна мета якої, базується на ефективному

поєднанні двох видів ф'ючерсних контрактів.

Схема позицій по укладанню і виконанню спреда

"соя�пшениця" відображена в таблиці 3.

Так, для побудови міжринкового спреда "соя�пше�

ниця" були визначені оптимальні періоди (липневий і

жовтневий) і підібрані наближені місяці ф'ючерсних

контрактів на сою та пшеницю СВОТ, а саме для липне�

вого періоду SX� WZ та для жовтневого періоду SN —

WN, де [3]:

SX — біржовий тікер листопадового ф'ючерсу на

сою;

WZ — біржовий тікер грудневого ф'ючерсу на пше�

ницю;

SN — біржовий тікер липневого ф'ючерсу на сою;

WN — біржовий тікер липневого ф'ючерсу на пше�

ницю.

Оцінка отриманих результатів міжринкової спредо�

вої стратегії "соя�пшениця" вказує про те, що за період

з 2002—2016 р. 81,5% спредових позицій були прибут�

ковими, а кумулятивний прибуток по спредових опера�

ціях склав 191637,5 дол. США, при одночасному утри�

манні двох протилежних позицій.

Проведена апробація розроблених спредових стра�

тегій торгівлі на основі використання мінімальної

кількості ф'ючерсних контрактів у спреді свідчить про

те, що вищі результати прибутковості були досягнуті по

міжринковій спредовій стратегії торгівлі "соя�пшениця".

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Отже, в сучасних умовах функціонування спредові

стратегії можна розглядати як один з ефективних інстру�

ментів мінімізації цінових ризиків для суб'єктів вітчиз�

няного аграрного ринку.

Крім того, беззаперечним залишається факт впли�

ву сезонності, яка присутня при виробництві і реалізації

зернових та олійних культур, що забезпечує ефективне

використання спредових стратегій на практиці протягом

кожного маркетингового року.

Водночас відкритість і доступність до світових

біржових майданчиків, а також сучасні технології елек�

тронної системи торгівлі з кожним роком роблять світові

біржові інструменти більш привабливими для хеджуван�

ня ризиків та спекуляції.
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Таблиця 3. Схема виконання позицій по міжринковому спреду "соя:пшениця"
у визначені періоди маркетингового року

Джерело: розроблено автором.

№ Позиція Біржовий 
тікер 

Кількість 
контрактів 

Період 
відкриття 

(t1i) 

Ціна 
відкриття 

Період 
закриття 

(t1i+n) 

Ціна 
закриття 

FP1i+n 

Спредовий 
прибуток/ 
збиток 

SPі= FP1+/- FP1i+n 
1 Продаж 

(short) 
SX 1 липень FP1 жовтень FP1i+n SP1 

Купівля 
(long) 

WZ 1 FP2 FP2i+n SP2 

2 Продаж 
(short) 

WN 1 жовтень FP3 липень FP3i+n SP3 

Купівля 
(long) 

SN  1 FP4 FP4i+n SP4 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Житлово�комунальне господарство є однією з най�

важливіших сфер національної економіки, тому від
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THE TARIFFQSETTING IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES: THEORETICAL
PRECONDITIONS AND PRACTICAL CONTRADICTIONS

Розглянуто суперечності тарифоутворення у сфери житлово�комунального господарства. Узагальне�
но порівняльну статистику житлово�комунальних тарифів і рівня доходів у країнах Східної та Центральної
Європи. Досліджено теоретичні передумови формування тарифів у житлово�комунальному господарстві.
Проаналізовано особливості базисних інституційних порядків, що визначають правила і норми поведінки
господарюючих суб'єктів, зокрема статичні й динамічні ефекти поведінки. Окремо досліджено специфі�
ку корпоративного регулювання, що синтезує вплив державних і ринкових інститутів. Підкреслено комп�
лексний вплив тарифоутворення на регулювання галузі в цілому. Розрізнено особливості формування
житлових і комунальних тарифів. Обгрунтовано необхідність впровадження системи довгострокового тари�
фного регулювання і тарифного планування з метою стимулювання залучення інвестицій в будівництво і
модернізацію підприємств та інфраструктури житлово�комунального господарства.

The contradiction of tariff�setting in housing and communal services сonsidered. The comparative statistics
communal tariffs and income levels in Eastern and Central Europe is generalized. The theoretical preconditions
for the formation of tariffs for housing and communal services researched. The features of the basic institutional
orders that determine the rules and norms of behavior of economic subjects analyzed, including static and
dynamic effects of behavior. The corporate investigated the specific regulation that synthesizes the impact of
public and market institutions separately researched. The complex impact on tariff regulation of the sector as a
whole highlighted. The features of formation of housing and communal tariffs are distinguished. The need for
the introduction of long�term tariff regulation and tariff planning to stimulate attraction of investments in building
and modernization of enterprises and infrastructure of housing and communal services substantiated.
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темпів і якості його розвитку залежать перспективи до�

сягнення стійкого зростання економічного потенціалу,

підвищення добробуту населення, збільшення ефектив�

ності процесів суспільного відтворення. Таким чином,

вдосконалення формування та функціонування органі�

заційно�економічного механізму житлово�комунально�
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го господарства може розглядатися в якості од�

ного з основних елементів модернізації украї�

нської економіки. Центральним інструментом

регулювання розвитку житлово�комунального

комплексу в умовах ринкового середовища, що

циклічно змінюється, є тарифи на житлово�ко�

мунальні послуги.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні засади тарифоутворення у жит�

лово�комунальному господарстві України та

відповідні сучасні суперечності розглянуті в

роботах П.Т. Бубенка, О.В. Димченко, А.Д. Каш�

пур, І.С. Волохової, І.В. Запатріної, Т.Б. Лебе�

ди, А.І. Єрьоменко, В.Д. Лагутіна, Ю.І. Боровик [1—5]

та багатьох інших дослідників. Проте залишаються ак�

туальними проблеми методології та методики обгрунту�

вання житлових і комунальних тарифів, зокрема зістав�

лення альтернативних точок зору.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою роботи є поглиблення теоретичних засад

аналізу системи тарифоутворення у житлово�комуналь�

ному господарстві України, зокрема суперечливої

єдності інституційних порядків, що обумовлюють пра�

вила і норми поведінки господарюючих суб'єктів, ста�

тичні й динамічні ефекти господарської діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Житлово�комунальне господарство комплексно

формує середовище життєдіяльності людини. Ця га�

лузь, з одного боку, зазнає впливу ринкових відносин,

а з іншого — є важливою ланкою системи соціального

захисту населення. Це породжує суттєві проблеми та су�

перечності, зокрема, падіння рівня життя, погіршення

стану житла, якості комунальних послуг і т.д.

На сьогодні в галузі ЖКГ України функціонує кілька

тисяч підприємств та організацій різних форм власності,

які надають населенню понад 40 видів послуг на суму

більше 6 млрд грн. щороку. Тут використовується май�

же чверть основних фондів держави, зайнято 5% пра�

цездатного населення країни. Основна маса житлових

будинків збудована в 60—80�х роках минулого століття.

Дуже багато проблем як технічних, так і у взаємовідно�

синах між житловими організаціями та мешканцями. Так,

в Україні діє 21,2 тисячі котелень, в яких працює 50,6

тисяч котлів, 20%, з яких працюють понад 20 років. Про�

тяжність теплової мережі по країні понад 20 тис. км, з

яких 12,7 тисяч км в аварійному стані. Потребують ре�

монту 60% теплових мереж. Тож не дивно, що кому�

нальна теплоенергетика втрачає інвестиційну приваб�

ливість. Так само складна ситуація у водопровідно�ка�

налізаційному господарстві та у сфері поводження з

побутовими відходами. Протяжність водопровідних

мереж по Україні — 180 тисяч 951 км, каналізаційних

— 51 тисяча 397 км, 60% цих мереж зношені та потре�

бують ремонту [6]. Таким чином, не викликає сумніву

потреба в системній модернізації житлово�комунальної

інфраструктури за рухунок залучення значних інвес�

тицій. За умов зростаючої боргової залежності держа�

ви надії на держбюджетне фінансування стають все

більш примарними. Приплив приватних, зокрема, закор�

донних коштів гальмується хроничною збитковістю

більшості підприємств, що надають житлово�комунальні

послуги. Тобто інвестиційна непривабливість має ско�

ротитися шляхом суттєвого підвищення тарифів ЖКГ,

наступної перспективи досягнення необхідної рента�

бельності й відповідного онулення держбюджетних

компенсацій надавачам послуг.

З іншого боку, є суттєві соціальні обмеження стриб�

коподібного зростання тарифів, насамперед, насампе�

ред, середньої зарплати. Це чітко ілюструють порівння

з найближчими країнами�сусідями (табл. 1).

Дані таблиці свідчать, що за одну середню зарпла�

ту в Україні можна придбати 681,1 кубометрів газу, що

менше навіть показника Молдови (692,9 м3). У той же

час країни ЄС мають дворазову перевагу. У Білорусі,

Росії та Казахстані значні переважні показники спира�

ються на політичне підгрунтя або внутрішні можливості

газозабезпечення. У структурі тарифу теплопостачаль�

них підприємств України понад 62% займає вартість

газу [7], що є підставою для майже двократного подо�

рожчання тепла з жовтня 2016 року. Водночас суттєво

зростатиме навантаження на державний бюджет за ра�

хунок багатомільярдних субсидій родинам, рівень жит�

тя яких знчно впаде.

Зазначена суперечність економічних і соціальних

наслідків кризи сфери ЖКГ має глибинне методологіч�

не пояснення. Неможливо говорити про тільки ринково

конкурентне або державно регульоване тарифоутво�

рення в ЖКГ з наданням соціальної допомоги певним

шарам населення. На нашу думку, достатньо плідним є

пояснення соціально�економічних процесів на підставі

концепції інституційних порядків.

До першого виду базових інституційних порядків

можна віднести "вертикальний порядок", який включає

державні економічні інститути, які є інструментом дер�

жавного економічного регулювання. Якщо розглядати

розвиток сфери ЖКГ в економічній площині, то "офі�

ційний порядок" націлений на збереження і підтриман�

ня сталого і збалансованого розвитку ринкової сфери

середовища ЖКГ. Іншими словами, державні регулю�

ючі інститути в значній мірі підтримують статичний стан

ринкової сфери ЖКГ. Це дуже важливо в перехідні пе�

ріоди. Так, тарифи, що пропонує НКРЕКП, є необхідні

саме для недопущення розбалансування системи.

Країна 
Ціна 1000 м3 

природного газу, 
дол. США 

Середня 
зарплата, 
дол. США 

Обсяг природного 
газу, що можна 
купувати за 

середню зарплату 
Білорусь 144,36 360 2493,8
Казахстан 81,78 477 5832,7
Молдова 368 255 692,9 
Польща 583 780 1337,9
Росія 133,2 530 3979,0
Румунія 368 480 1304,3
Словаччина 579 1134 1958,5
Угорщина 412 702 1703.9
Україна 275,14 187,4 681,1 

Таблиця 1. Ціна природного газу і середня зарплата
в деяких країнах Східної та Центральної Європи

Джерело: розраховано за даними [7].
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До другого виду базових інституційних порядків

відноситься "ліберальний порядок", заснований на прин�

ципах ринкового саморегулювання. Інститути ринкового

саморегулювання покликані впорядкувати динамічний

розвиток ринкового середовища ЖКГ, пристосувати дію

господарюючих суб'єктів до циклічних змін ринку. Таким

чином, ринкові інститути спрямовані на саморегулюван�

ня динамічного стану ринкового середовища ЖКГ.

Третім видом базових інституційних порядків є поря�

док корпоративного регулювання, націлений на самовиз�

начення процесу досягнення загальнокорпоративних

цілей. Даний вид порядку, який є своєрідним синтезом двох

вищезазнаних порядків, призначений для регулювання

великомасштабного виробництва, здійснюваного в умо�

вах мінливого ринкового середовища. Саме через те, що

менеджмент корпорацій регулює великі масштаби діяль�

ності, його найважливішим стратегічним завданням є ре�

гулювання статичного стану економіки корпорації. Іншим

стратегічним завданням менеджменту корпорації є регу�

лювання та ініціювання динамічного саморозвитку.

Таке структурування інституціональних порядків і

визначення зв'язків між ними дозволяє сформулювати

правила і норми економічної поведінки суб'єктів госпо�

дарювання, економічний зміст процесів розвитку галузі.

Стратегічний аналіз розвитку сфери ЖКГ показує,

що в різні періоди економічної активності підприємств

житлово�комунального комплексу та їх підприємницькі

об'єднання мають різні стратегічні цілі і вибирають різні

напрями розвитку.

Так, у період спаду економічної активності в сфері

ЖКГ конкурентні перевагі більшості виробників про�

дукції і послуг проявляються в підвищенні рівня задіян�

ня невикористовуваних матеріальних, фінансових і не�

матеріальних активів, наявних у підприємств та їх по�

тенційних партнерів.

У період стабілізації економічної активності в сфері

ЖКГ конкурентна перевага виробників полягає у вико�

ристанні можливостей оптимізації виробничих структур,

підвищенні якості продукції та послуг, зростанні про�

дуктивності праці, формуванні умов ефективного фун�

кціонування всіх учасників ринкових відносин на основі

реалізації стратегії модернізаційного розвитку, засно�

ваної на організаційно�управлінських нововведеннях в

області використання всіх видів наявних ресурсів.

У період початку підйому економічної активності

типовою є конкурентна перевага виробників інновацій�

них продуктів і послуг.

Для того, аби уточнити поняття і різні види тарифів,

слід розмежувати житлові та комунальні послуги. До ко�

мунальних відносяться послуги з водопостачання, водо�

відведення (каналізації), газо�, електро� і теплопостачан�

ня, що надаються населенню. Економічно і законодавчо

обгрунтовані розрахунки тарифів на комунальні послуги

здійснюються і потім затверджуються регуляторними

органами державної влади, насмперед, НКРЕКП, та

місцевого самоврядування. До житлових відносяться

послуги, що включають вивезення сміття, утримання

ліфтів, навколопід'ездних ділянок, прибирання дворів,

обслуговування місць громадського користування,

здійснення косметичних і капітальних ремонтних робіт.

Економічний зміст тарифів ЖКГ являє собою су�

купність таких статей витрат, як витрати на матеріали і

придбання господарського інвентарю, заробітна плата

обслуговуючого персоналу та виконавчих бригад, амор�

тизація обладнання, орендна плата, страхувальні суми

для компенсації можливих ризиків та інші витрати.

Співвідношення і залежність тарифу (ціни) на жит�

лову або комунальну послугу від інших інструментів, що

впливають на розвиток або регулювання ринку, визна�

чають, в якому із станів — статичному або динамічному

— знаходиться економіка ЖКГ у даний період, а також

які види цін на послуги ЖКГ переважають.

Розвиток ринкової економіки в сфері ЖКГ може відбу�

ватися за двома напрямками. Відповідно з першим напрям�

ком визначальна частина сфери ЖКГ розвивається в умо�

вах статичного стану економіки. Згідно з іншим напрямом

частина житлово�комунального комплексу здійснює свій

розвиток в умовах динамічного стану економіки.

Відмінності між станами економічного розвитку різних

частин сфери ЖКГ, з одного боку, виникають як наслідок

характерних відмінностей в процесах взаємодії пропозиції

і попиту на різні види житлових і комунальних послуг, тех�

нологічних процесів, масштабів виробництва і споживан�

ня послуг. Великі підприємства і організації, що виробля�

ють продукцію і надають послуги на ринку ЖКГ, зацікав�

лені в сталому розвитку, постійному нарощуванні обсягів

виробництва, наявності постійного і зростаючого платос�

проможного попиту на послуги, забезпеченні стійкої при�

бутковості виробництва і інвестованого капіталу.

У зв'язку з цим роль тарифів як інструменту регу�

лювання частині житлово�комунального комплексу, що

діє в умовах статичного стану економічного середови�

ща, полягає в тривалій підтримці стійких розмірів. На�

явність умов, за яких тарифи тривалий час зберігають

свою стійкість, дозволяє здійснювати тарифне плану�

вання, співвідносити розміри тарифів та обсяги послуг,

що постачаються, з можливостями споживачів, забез�

печувати окупність інвестованого капіталу і створювать

потенціал довгострокового і сталого розвитку.

Комунальні послуги мають найбільшу частку в загально�

му обсязі послуг, що надаються підприємствами житлово�

комунального комплексу, тому збільшення їх обсягів і онов�

лення структури життєво необхідні для нормального розвитку

територій. Попит на комунальні послуги відрізняється низь�

кою еластичністю, випереджає пропозицію і обмежується

лише рівнем платоспроможності споживачів.

Довгострокова тарифна політика сектору комунальних

послуг сфери ЖКГ повинна бути спрямована на розширен�

ня кола споживачів послуг за допомогою доступних тарифів.

Разом з тим, тарифна політика повинна подолати неприваб�

ливість галузі для інвесторів, перш за все, приватних, через

низьку рентабельність. Тарифна політика, що включає ціно�

утворення за принципом "витрати плюс", піддається критиці

за її неефективність і, на думку аналітиків, призводить до

реальної збитковості ряду підприємств.

У сфері споживання найважливішим завданням та�

рифної політики є зниження або пом'якшення тариф�

ного навантаження на споживачів. Зниження наванта�

ження може бути досягнуто, наприклад, шляхом роз�

витку маркетингу в збутової діяльності підприємств,

розвитку партнерських відносин між великим і малим

бізнесом у сфері надання комунальних послуг, вдоско�

налення заходів державного регулювання тарифів на

комунальні послуги.
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У системі ціноутворення, заснованої на методі "ви�

трати плюс", тарифи для підприємств, що надають ко�

мунальні послуги, встановлюються щорічно, грунтую�

чись на процедурі обліку поточних витрат, величину яких

регулюючі органи включають до складу необхідної ва�

лової виручки підприємства для забезпечення його фун�

кціонування в наступному році.

Процеси реформування сфери ЖКГ, що мають на меті

створення мережевих організацій, які надають споживачам

комунальні послуги, вивчалися на Заході в 90�і рр. ХХ сто�

ліття в галузі електроенергетики та поширилися потім на інші

галузі сфери комунальних послуг. Прикладом практичної

реалізації процесів реформування сфери ЖКГ стало вве�

дення RAB (Regulatory Asset Base) — системи довгостро�

кового тарифного регулювання, що стимулює залучення

інвестицій в будівництво і модернізацію підприємств та

інфраструктури сфери ЖКГ і дозволяє підвищити ефек�

тивність витрат мережевих підприємств і організацій, що

використовують як власні, так і позикові кошти.

Використання методу прибутковості інвестованого

капіталу (RAB) дозволяє сформувати тарифи підприємств

таким чином, щоб у них була можливість поступового

повернути інвестовані кошти і отримати дохід у вигляді

відсотка на залучений капітал. У методиці RAB передба�

чається розробка тарифного плану�прогнозу, де у пер�

ший рік розрахунки спираються на достовірні дані, інтер�

вал від 3 до 5 років може розглядатися як досить досто�

вірний, а період понад 5 років є прогнозним.

До переваг методу RAB слід віднести стабільність і

прогнозованість тарифного регулювання, що знижує

ризики для інвесторів, а також вартість позикового ка�

піталу для підприємств ЖКГ.

Слід зазначити інші принципові положення, що забезпе�

чують переваги цієї методики в порівнянні з попередніми:

1. Організаційно�економічний механізм RAB пови�

нен забезпечити інвестору можливість і прибутковість

капіталу, інвестованого в підприємства сфери ЖКГ, на

рівні, відповідному прийнятим світовим значенням.

2. Можливість власника капіталу приймати са�

мостійні рішення з двох питань: про порядок викорис�

тання відшкодованого капіталу і про ставку прибутко�

вості на капітал, що інвестується.

3. Метод RAB призначений для регулювання інвес�

тицій протягом періоду 30—35 років, що відповідає

світовій практиці визначення безризикової ставки дохі�

дності та формування державних інструментів фінансо�

вого регулювання.

4. Нерегульований тариф, отриманий на першому етапі

розрахунків, слід доповнити компенсаційним механізмом,

що забезпечує перехід до регульованого тарифу та фор�

мування тарифного плану на весь інвестиційний період.

Основним параметром, на підставі якого обгрунто�

вують розмір тарифу за методом RAB, є необхідна вало�

ва виручка (НВВ). НВВ є сумою трьох складових: вироб�

ничих витрат підприємства, витрат на капітал, що інвес�

тується, величини повернення інвестованого капіталу. Ще

одним параметром, використовуваним для визначення

розміру тарифу, є обсяг послуги за регульованим видом

діяльності. Тариф на комунальну послугу визначається

як частка від ділення необхідної валової виручки на об�

сяг продукції або послуги, що вимірюються в установле�

ному порядку протягом планованого періоду.

Аналіз системи тарифоутворення за методом при�

бутковості інвестованого капіталу на підприємствах, які

виробляють продукцію та надають комунальні послуги,

дозволяє зробити наступні висновки.

1. Включення в систему тарифоутворення механіз�

му таріфокомпенсаціі і залучення інвестицій дозволяє і

полегшує участь в процесі розвитку підприємств сфери

ЖКГ зовнішніх партнерів.

2. Участь зовнішніх партнерів у реалізації інвестиційних

програм підприємств ЖКГ призводить до формування

нового позикового капіталу за умови отримання на нього

прав власності та доходу від використання капіталу.

3. Залучення зовнішнього інвестора з його капіталом

надає можливість кредитувати підвищені витрати, які несе

підприємство сфери ЖКГ в перший період регулювання,

коли нормативний темп зростання тарифів не може за�

безпечити покриття поточних інвестиційних витрат, і по�

трібно дотувати інвестиційну та поточну діяльність.

4. У другому періоді регулювання річний темп зрос�

тання тарифів дозволяє отримувати додатковий дохід і

відшкодувати витрати по таріфокомпенсаціі дотацій.

5. У третьому періоді регулювання темп щорічного

зростання тарифів може знижуватися до рівня, що доз�

воляє власникам капіталу отримати заплановані розмі�

ри економічної ренти.

Зниження тарифу на комунальні послуги в довго�

строковій перспективі відбувається через зниження опе�

раційних витрат, оскільки на завершальному періоді тер�

міну регулювання їх нормативний рівень зменшується

на величину економії витрат і здешевлення залученого

капіталу в умовах зниженого ризику.

При дослідженні системи ціноутворення в сегменті

житлових послуг виникає питання, що більш обгрунтова�

но — тариф на житлові послуги або ціна на них? Така по�

становка питання викликана тим, що тариф — це особли�

вий вид ціни, який навіть в умовах мінливого ринкового

середовища ЖКГ має характерні ознаки стійкості, не�

змінності протягом тривалих періодів часу, регульованості

національними та регіональними органами управління.

Плата за послуги у вигляді тарифів прийнятна в умо�

вах, коли попит на ці види послуг постійний і відрізняєть�

ся низькою еластичністю. З іншого боку, виробництво

послуг, оплачуваних у вигляді тарифів, має здійснювати�

ся великими господарюючими суб'єктами. Тому можна

зробити висновок про те, що в сфері ЖКГ тарифна фор�

ма оплати характерна для сегмента комунальних послуг.

У сегменті житлових послуг ситуація з ціноутворенням

в значній мірі відрізняється від сегмента комунальних по�

слуг. На процеси виробництва і споживання житлових по�

слуг надає різноспрямований вплив безліч факторів, тим

самим формуючи підхід до ринкового ціноутворення,

відмінний від ціноутворення в сфері комунальних послуг.

На форму оплати житлових послуг впливають сезонні

фактори, і попит на окремі види житлових послуг залежить

від зміни пір року. Також попит на окремі види житлових

послуг змінюється в залежності від того, наскільки трива�

лий період часу, закінчення якого породить нову потребу.

Наявність на ринку різних економічних суб'єктів, що

виробляють і споживають послуги, робить істотний

вплив на мінливість цін на житлові послуги. З боку про�

позиції господарюючі суб'єкти відрізняються один від

одного за розміром (великі, середні, дрібні), виробни�
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чою і організаційною структурами, потенціалом, науко�

во�технічномим рівнем. Ці відмінності визначають різний

характер обсягу виробництва, асортименту та якості

запропонованих житлових послуг, гнучкості реагуван�

ня попиту на послуги залежно від регулюючих можли�

востей з боку зовнішнього середовища.

Зазначені відмінності і чинники, що впливають на

виробництво і споживання житлових послуг, дозволя�

ють зробити висновок про те, що ціни на житлові по�

слуги мають мало ознак і подібності з тарифами і зале�

жать від змін умов, що сформувалися у зовнішньому

ринковому середовищі.

Разом з тим, поряд з ринковими чинниками є і ба�

зові передумови встановлення організаційно�економі�

чно обгрунтованих цін на житлові послуги. Так, розроб�

лені і застосовуються методичні рекомендації щодо

визначення та обліку витрат і доходів на утримання ба�

гатоквартирного будинку.

Порядок формування цін на житлові послуги може

включати в себе наступні етапи:

а) цілепокладання і деталізація підсумкових цін;

б) обробка техніко�економічних відомостей про

об'єкт;

в) розрахунок цін на житлові послуги;

г) узгодження цін.

Наприкінці слід зазначити, що певною мірою цент�

ралізований порядок встановлення цін поширюється на

ціни на послуги з управління багатоквартирним будин�

ком та з утримання та ремонту спільного майна бага�

токвартирного будинку. Ціни на зміст і ремонт індиві�

дуального майна встановлюються децентралізовано

субпідрядними ремонтними організаціями та індиві�

дуальними підприємцями.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Нова система тарифоутворення надає широкі можли�

вості впровадження практики стратегічного планування та

регулювання розвитку сегмента житлових і комунальних

послуг ринкової сфери ЖКГ, враховуючи при цьому заці�

кавленість споживачів у полегшенні вантажу платежів за

тарифами і цінами та забезпечуючі підприємствам�вироб�

никам послуг економічні можливості розвитку за рахунок

використання стійкого пропозиції на попит.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні процеси глобалізації фінансового просто�

ру, посилення взаємопов'язаності національних фінан�

сових ринків, розширення сфер впливу транснаціональ�

них банків, які виходять за межі країн та цілих регіонів

світу, зумовлюють пошук адекватних їм форм та ме�

ханізмів регулювання. Важливого значення набуває

проблема локальності фінансового регулювання, тоб�

то існування різних регулювальних норм у межах юрис�
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Досліджено сучасні тенденції інституційного регулювання діяльності транснаціональних
банків у світі. Автором узагальнено ключові передумови необхідності посилення регулювання
діяльності транснаціональних банків у сучасних умовах фінансової турубулентності, виокрем�
лення рівнів регулювання діяльності ТНБ, визначення обов'язків та сфер відповідальності. В
статті визначено концептуальні основи переформатування глобальної системи регулювання
міжнародної банківської діяльності у світі. Значну увагу приділено необхідності розвитку су�
часної інституційної платформи регулювання діяльності транснаціональних банків задля запо�
бігання стрімкого поширення глобальної фінансової нестабільності у світі та створення основ
глобального управління фінансових установ. Наголошується необхідність подальших розробок
у цій сфері з огляду на нарощення кризових явищ та дисбалансів на сучасному етапі перманен�
тного зростання фінансової нестабільності у глобальному економічному середовищі.

The article is devoted to the research of modern tendencies of institutional regulation of
transnational banks activities in the world. The author examined conceptual bases of necessity of
transnational banks activities regulation strengthening under current state of financial turbulence,
determination of levels of transnational banks activities regulation, responsibilities and areas of
liabilities. Principal aspects of reformation of the global system of international banking regulation
are determined in the article. Sufficient attention is paid to the necessity of development of a modern
institutional platform of TNBs activities to prevent spreading of global financial instability all around
the world and creation of basis of global controlling of financial institutions. The necessity of further
researches in this sphere taking into consideration the accumulation of crisis phenomena on the
modern stage of permanent financial instability growth in the global economic environment is stressed
in the article.
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дикцій країн. Різниця в регулювальних нормах стиму�

лює процеси регуляторного арбітражу для глобальних

інвесторів, тобто процеси перетікання великих потоків

капіталу в зони зі слабкішим регулюванням, а також пе�

решкоджає оперативним узгодженим діям регуляторів

із зниження системних ризиків. Дії національних урядів

щодо регулювання діяльності фінансових інституцій,

потоків капіталів, попередження фінансової нестабіль�

ності виявляються неефективними, оскільки як тільки
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фінансові потоки стають глобальними і за масштабами

зіставними з ВВП країн, їхні коливання стають могутні�

ми чинниками системних ризиків, а локальний характер

їх регулювання — серйозною перешкодою на шляху

запобігання системній кризі. Об'єктивно необхідним є

подальший розвиток існуючих глобальних інституцій,

координація та налагодження відповідних інституційних

механізмів регулювання діяльності ТНБ та інших фінан�

сових установ у світі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями дослідження регулювання діяльності

ТНБ у сучасних умовах економічного розвитку займа�

ються як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Серед

представників зарубіжної наукової думки вагоме місце

посідають Дж. Лоуренс, Д. Говард, Мортен Белінг, Ер�

нест Гнан, Девід Т. Левелін, Нігель Дженкінсон, О. Гро�

мадська, П. Фарел, П. Джексон, фахівці Європейської

комісії, Європейського центрального банку та інші. Роз�

робки в цій галузі проводяться й провідними вітчизня�

ними вченими, а саме: Л. Худяковою, Т. Розіт та інши�

ми. Напрацювання цих вчених мають велике теоретич�

не та практичне значення задля досягнення таких цілей,

як вироблення механізмів ефективного регулювання

ТНБ на національному рівні, забезпечення дотримання

країнами єдиних стандартів у галузі банківської діяль�

ності задля перешкоджання транскордонній передачі

шокових явищ між країнами світу.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Дослідження зарубіжних та вітчизняних вчених, за�

значених вище, створюють підгрунтя для подальших

розвідок у цьому напрямі, а їхній дискусійний характер

та неоднозначність визначають актуальність системати�

зації досліджень інституційного регулювання діяльності

транснаціональних банків у світі в умовах фінансової

турбулентності відповідно до сучасних викликів світо�

вого економічного розвитку. Незважаючи на актуаль�

ність та нагальність цієї проблеми, варто зазначити, що

не існує чіткого переліку передумов необхідності поси�

лення інституційного регулювання діяльності ТНБ у су�

часних умовах та детальної концепції "переформатуван�

ня" глобальної системи регулювання міжнародної бан�

ківської діяльності, характеристика якої буде запро�

понована автором у його науковому дослідженні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Головною метою цієї роботи є науково�теоретичне

дослідження сучасних тенденцій інституційного регулю�

вання діяльності ТНБ у світі. Для досягнення поставле�

ної мети були сформульовані наступні задачі:

1) визначити ключові передумови необхідності по�

силення регулювання діяльності ТНБ у сучасних умовах;

2) виявити та дослідити концептуальні основи пере�

форматування глобальної системи регулювання міжна�

родної банківської діяльності;

3) виробити та обгрунтувати необхідність розвитку

сучасної інституційної платформи регулювання діяль�

ності ТНБ задля запобігання поширення глобальної

фінансової нестабільності у світі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Одним з приципово важливих напрямів розвитку

глобальної економіки є зростання впливу наднаціональ�

них органів регулювання на усі процеси, які відбувають�

ся на світовому фінансовому ринку та ринку міжнарод�

них банківських послуг. Відповідь регулятивних органів

на кризові явища, які сталися в економіці за останні 10

років як на національному, так і наднаціональному рів�

нях є досить повільною, враховуючи поточні ініціативи

та регулятивні зміни, прийняті або погоджені на сьо�

годнішній день. Проблеми, які витікають із багатогран�

ного явища глобалізації, можуть бути вирішені на заса�

дах широкого міжнародного співробітництва, посилен�

ня ролі діючих регулятивних органів, створення нового

потужного наднаціонального координаційного органу.

Серед передумов необхідності посилення регулювання

та координації діяльності ТНБ у сучасних умовах ми

виділяємо наступні:

1) майже неконтрольований характер та непрогно�

зованість майбутнього вектору розвитку глобалізацій�

них процесів;

2) національні регулятори фінансових ринків функ�

ціонують в умовах асиметричної інформації, яка є на�

слідком глобальної природи учасників фінансових

ринків;

3) остання глобальна фінансово�економічна криза

продемонструвала неготовність світу протистояти ма�

совим потрясінням та пришвидшила процес інституціо�

налізації системи глобального фінансового регулюван�

ня;

4) швидкі зміни світового фінансового простору,

розширення спектра та диверсифікація фінансових по�

слуг, стрімке впровадження нових ризикових банківсь�

ких продуктів, інструментів та різноманітних нововве�

день, що не мають системного ефективного механізму

регулювання;

5) посилення ефекту "транскордонної передачі

шоків" між країнами світу, лібералізація руху капіталу,

що посилює залежність національних банківських сис�

тем від "зовнішніх шоків";

6) розвиток фінансових технологій, комп'ютериза�

ція банківського бізнесу, онлайнових систем розра�

хунків, здатних миттєво перераховувати значні кошти

на далекі відстані, що залишає чималий простір для "по�

рушення стандартів чесного ведення бізнесу" заради

отримання надприбутків окремими особами;

7) перетворення світової економіки не в інтеграль�

не ціле, а навпаки, створення диспропорцій її розвитку,

які, в першу чергу, проявляються у сфері кредиту та

фінансів. Збільшується контраст між високорозвинутим

Центром та відсталою Периферією. Виникає нова мо�

дель світу — світ 20:80, суспільство однієї п'ятої, адже

80 % усіх ресурсів контролює 1/5 частина населення

планети [2, с. 33].

Зазначені передумови створюють необхідність об�

грунтування основ переформатування глобальної сис�

теми регулювання міжнародної банківської діяльності,

оскільки виникає необхідність чіткого виокремлення

рівнів регулювання діяльності ТНБ, визначення обо�

в'язків та сфер відповідальності. Дублювання тих чи

інших регулятивних функцій різними інституціями поси�
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лює проблему формування "занадто великих корпо�

рацій", створення механізмів "підлаштовування під стан�

дарти", зростання асиметричності інформації на фінан�

сових ринках та необ'єктивної оцінки стану транснаціо�

нальних банків і вірогідності їхнього краху.

В Європейському фінансовому просторі активно

впроваджуються ідеї, висунені ще Ж�К. Тріше, про не�

обхідність створення основ глобального управління,

оскільки національні фінансові, економічні, соціальні

простори в сучасних умовах стають практично безза�

хисними перед лицем глобальної необхідності, яка є

плодом економічних прагнень світових фінансових

гравців [3, с. 4]. Удосконалення багаторівневої систе�

ми глобального регулювання діяльності ТНБ та інших

фінансових установ на сьогодні вважається ключовою

умовою результативного функціонування інституційної

системи сучасного світового господарства. Саме тому

одним з основних напрямів "переформатування" гло�

бальної системи регулювання міжнародної банківської

діяльності є розвиток сучасної інституційної платфор�

ми задля запобігання поширення негативних наслідків

глобальної фінансової нестабільності у світі. Так як

інституційна система регулювання діяльності ТНБ у світі

вже сформована, немає необхідності у створенні нових

органів або механізмів регулювання. Важливим є впо�

рядкування існуючих органів системи стратегічного ре�

гулювання діяльності фінансових установ у світі. За�

пропонована класифікація рівнів регулювання міжна�

родної банківської діяльності носить назву "концепція

CPRIR" та являє собою систематизацію функціональних

рівнів регулювання ТНБ та інших фінансових установ з

урахуванням специфічного критерію цілей діяльності

регуляторів в умовах перманентного зростання фінан�

сової нестабільності у глобальному економічному се�

редовищі.

Відповідно до цілей, які ставляться регуляторами

діяльності ТНБ та інших фінансових установ, існуючі

органи регулювання міжнародної банківської діяльності

мають бути віднесені до певного інституційного рівня.

Рівні І—ІV є наднаціональними, рівень V є національ�

ним (рис. 1).

Рівень І — координуючий (англ. coordinative), є най�

вищим з усіх рівнів та представлений новим перспектив�

ним органом — Світовою координаційною радою з бан�

ківської діяльності, яка б взяла на себе відповідальність

створити комплексну світову координаційну мережу

міжнародної банківської діяльності та займалася б за�

безпеченням ефективної координації ТНБ, наднаціо�

нальних та національним регуляторів діяльності ТНБ та

інших фінансових установ різних країн світу, а також

мала б на меті створення сучасної світової координа�

ційної мережі міжнародної банківської діяльності зад�

ля погодження інтересів ТНБ та інших фінансових уста�

нов на ринку міжнародних банківських послуг та роз�

ширення масштабів міжнародної банківської діяльності

в умовах фінансової турбулентності.

Рівень ІІ — протекційний (англ. protective), на яко�

му регулятивні органи ставлять за мету попередження

виникнення стану глобальної фінансової нестабільності.

До таких органів відносяться наступні:

1. МВФ — орган, що здійснює консультації з питань

фінансової політики та фінансування країн — членів

МВФ, що опинилися у скрутному фінансовому стано�

вищі [3, с. 8]. Основна функція МВФ полягає у запобі�

ганні порушення макроекономічної стабільності, допо�

магаючи своїм членам, що в свою чергу, впливає й на

Рис. 1. Схема рівнів регулювання міжнародної банківської діяльності
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попередження виникнення глобальної фінансової неста�

більності та стійке функціонування банків у світі.

2. Банк міжнародних розрахунків — спеціалізова�

ний міждержавний фінансовий інститут, який об'єднує

на акціонерній основі частину фінансових ресурсів цен�

тральних банків 30 країн світу, основними функціями

якого є здійснення широкого кола банківських операцій

задля сприяння центральним банкам в управлінні їхніми

валютними резервами, тобто виступає банком централь�

них банків; організація міжнародного грошово�кредит�

ного і валютного співробітництва, у рамках якого пе�

ріодично зустрічаються голови центральних банків;

організація інформаційно�дослідного центру з питань

грошово�кредитних та валютно�фінансових відносин;

надання аналітичної, статистичної та технічної підтрим�

ки офіційним органам, що працюють над проблемою

стабілізації глобальної фінансової системи. Тобто вис�

тупає своєрідним "хабом інформації та даних" (концен�

тратором, призначеним для об'єднання великого обся�

гу даних в одну мережу).

3. Базельський комітет з питань банківського нагля�

ду — форум для регулярного співробітництва в області

банківського нагляду, місія якого полягає у недопущенні

втрати нагляду над банківською діяльністю у світовому

масштабі, підвищенні розуміння наглядових питань і

покращенні якості банківського нагляду у всіх країнах

світу. Реформування світових фінансових ринків та,

зокрема, їх банківського сегменту зумовлює певні тен�

денції розвитку, що пов'язані із більш обережним став�

ленням банків до кредитно�інвестиційних процесів та

ризиків, які їх супроводжують. Особливо це пов'язано

із новими показниками якості банківського капіталу,

впроваджених стандартами Базель ІІІ, згідно з якими

банки повинні мати достатній рівень капіталу високої

якості, а також набір високоліквідних активів для більш

ефективного протистояння фінансовим потрясінням у

майбутньому.

4. Окрема група на рівні ІІ — це наднаціональне ре�

гіональне утворення в рамках координації регулюван�

ня діяльності банків у світі, спрямованої на поперед�

женні світової фінансової нестабільності, — Європейсь�

кий механізм регулювання діяльності банків та в перс�

пективі створення Європейського Банківського Союзу,

який потенційно відкритий для участі усіх держав�членів

ЄС, але є обов'язковим для 19 членів зони євро та їх

6000 банків, 130 з яких є найбільшими, та базується на

трьох опорах: єдиний механізм банківського нагляду;

єдиний механізм роботи з проблемними банками, який

покликаний забезпечити ефективне вирішення фінансо�

вих проблем, з якими можуть зіштовхнутися банки;

програма гарантування депозитів. Для забезпечення се�

редньострокової фінансової підтримки банку, який про�

довжує працювати під час своєї реструктуризації, зас�

новано Єдиний фонд підтримки проблемних банків, який

фінансуватимуть усі банки держав�членів. Цільовий

рівень цього фонду становить близько 1 % від гаранто�

ваних депозитів банків Банківського Союзу впродовж

восьмирічного періоду (близько 55 млрд євро) [7].

Рівень ІІІ — реформуючий (англ. reformatory), на

якому відбувається реформування процесів розвитку

світових фінансових ринків і режимів їхнього регулю�

вання для запобігання майбутнім кризам у світі та

мінімізації негативного впливу глобальної фінансової

нестабільності. До нього відноситься Група 20 (англ. G�

20) — головний реформатор процесів розвитку світо�

вих фінансових ринків та провідний форум міжнарод�

ного співробітництва по найбільш важливим аспектам

міжнародного економічного та фінансового устрою.

Основними цілями і завданнями Групи 20 є: вироблення

механізмів досягнення довгострокової глобальної еко�

номічної стабільності та стійкого зростання; затверд�

ження принципів реформ для зміцнення фінансових

ринків і режимів регулювання для запобігання май�

бутнім кризам у світі; впровадження фінансового регу�

лювання, яке б знижувало ризики і попереджало виник�

нення майбутніх фінансових криз; створення нової

міжнародної фінансової архітектури [3, с. 5].

Рівень IV — вдосконалюючий (англ. improving).

Діяльність регулятивних органів на цьому рівні спрямо�

вана на вдосконалення існуючих та створення нових

сприятливих умов для учасників глобального фінансо�

вого середовища. Сюди варто віднести такі органи, як

Раду фінансової стабільності, Міжнародну асоціацію

комісій по цінних паперах та Групу розробки фінансо�

вих заходів боротьби з відмиванням грошей.

Рівень V є реагуючим (англ. reactive). Основна мета

органів регулювання, яка ставиться на цьому рівні —

швидке реагування на виникнення та якнайоперативні�

ше попередження дестабілізації національної економі�

ки і національних фінансів певної країни. До цього рівня

можна віднести національні банківські системи країн

світу (центральні банки, мегарегулятори, спеціальні

органи регулювання банківської діяльності на націо�

нальному рівні), які здійснюють безпосереднє прийнят�

тя рішень щодо напрямів функціонування банківської

системи країни, вироблення плану дій, стратегій та за�

ходів попередження дестабілізації національної еконо�

міки, що в перспективі відображається "ланцюговим

ефектом" по світу та сприяє тісній передачі шоків та

позитивного досвіду між країнами — ефект "зв'язаності

країн та ринків світу". Найбільш влучно роль цього рівня

у ланці системі стратегічного координування банків у

світі можна охарактеризувати висловлюванням Мерві�

на Кінга, голови Національного Банку Великобританії з

2003 по 2013 рр.: "Глобальні банківські організації гло�

бальні при житті, проте національні під час смерті" [4].

Глобальні банківські установи ведуть торгівлю по всьо�

му світу через розкриття кордонів, не надаючи особли�

вого значення географічному місцеположенню капіта�

лу та ліквідності. Проте коли сприятливі часи закінчу�

ються, саме внутрішній регулятивний орган та централь�

ний банк відповідають по рахунках та повинні підтри�

мувати та робити усе можливе, щоб ТНБ не зазнав кра�

ху, навіть якщо збитки були понесені у зовсім інших

місцях. Крім того, невдачі банку можуть спричинити

неприємності й третім країнам, які їхня влада може не

бути в змозі вирішити.

Такі негативні наслідки функціонування ТНБ у світі

сприяють тому, що останнім часом в умовах глобальної

фінансової нестабільності все частіше висувається дум�

ка про створення глобального органу регулювання ТНБ

у світі, тобто універсального регулятора, що буде

здійснювати увесь спектр функцій у більшості країн

світу. В основі ідеї створення мегарегулятора лежить
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думка про те, що об'єднання організацій фінансового

сектору дозволить досягти ефективного регулювання.

З одного боку, сучасні ТНБ здійснюють цілий комплекс

фінансових послуг, які виходять далеко за межі класич�

них банківських операцій. У результаті в умовах стиран�

ня кордонів між окремими видами діяльності на фінан�

совому ринку регулятивні органи не можуть об'єктивно

відслідковувати ситуацію, а тим більше приймати погод�

жені заходи, які будуть діяти у вузьких сегментах відом�

чого регулювання. Вихід з цієї ситуації — відмова від

регулювання за функціональним (відомчим) принципом

та створення глобального мегарегулятора в умовах гло�

балізації. Оскільки діяльність фінансових установ, з

якими мають справу центральні банки, набула глобаль�

ного всесвітнього характеру, в той час як власне цент�

ральні банки залишаються інститутами внутрішнього

ринку.

Ідея створення глобального центрального банку як

мегарегулятора міжнародної банківської діяльності

набула особливу значимість у результаті світової

фінансової кризи. Вважається, що даний інститут міг

би відслідковувати дисбаланси у світовій економіці та

попереджувати кризи ще до того, коли вони матимуть

глобальний масштаб. Створення глобального мегаре�

гулятора вимагає комплексного вирішення та перед�

бачає створення системи конкретних підходів, методів

та заходів сучасного банківського регулювання, на�

правлених на досягнення та підтримку фінансової ста�

більності на міжнародному рівні [5, с. 29—30]. Реалі�

зація ідеї створення єдиного Центрального банку є

досить актуальною з точки зору викликів сьогодення.

МВФ та будь�яка інша провідна світова організація

можуть претендувати на цю роль, проте існує ряд по�

ложень, які поки що доводять, що ця ідея не є реалі�

стичною. Адже вона несе в собі загрозу втрати націо�

нального грошово�кредитного суверенітету, який у

сучасному значенні підкреслює право держави через

Центральний банк регулювати у всіх відношеннях гро�

шову та проводити грошово�кредитну політику в цілях

досягнення запланованих економічною політикою за�

дач. Крім того, варто виділити й інші об'єктивні чинни�

ки "проти" цієї ідеї:

1) проблема сьогодення полягає не в тому, щоб ство�

рити майданчик для обговорення та прийняття збалан�

сованих для всієї світової економіки рішень, а в тому,

щоб на основі аналізу того, що відбувається, виробити

нові правила гри, новий порядок управління фінансо�

вими ринками, нові можливості та обмеження. Ніякий

центральний банк не зможе це зробити, поки у світово�

го співтовариства не з'явиться розуміння, що саме тре�

ба робити;

2) досить незрозумілим є механізм прийняття рішень

в такій установі, функції та розподіл повноважень;

3) виникає питання — чиї конкретно інтереси буде

захищати глобальний Центробанк, оскільки, спостері�

гаючи за розвитком політичної та економічної ситуації

у світі останнім часом, важко не помітити тиск одних

країн на інші, менш розвинені — модель світу 20:80 є

зовсім не оптимальною та рівноправною для усіх країн.

Для того, щоб створити таку глобальну установу, усі

країни мають мати більш менш однаковий рівень еко�

номічного розвитку;

4) у світовому масштабі гіпотетично процес побудо�

ви може зайняти сотні років, тому що дуже великий дис�

баланс існує у світі між країнами, економіками, культу�

рами та політичними системами. Досягти повної уніфі�

кації є майже утопічною ідеєю [6].

Розуміючи, що ідея створення нового наднаціо�

нального органу регулювання міжнародної банківсь�

кої діяльності є майже нереальною за сучасних умов,

провідні вчені (Barry Eichengreen, Peter Boone та Simon

Johnson) пропонують світу піти більш традиційним сце�

нарієм та пропонують створити Світову фінансову

організацію (англ. World Financial Organization) за про�

тотипом існуючої Світової торговельної організації

(англ. World Trade Organization). Крім того, знадобить�

ся орган, який буде здійснювати моніторинг процесу

імплементації, подібний до МВФ та Банку Міжнарод�

них Розрахунків. Цей орган також буде повинен мати

чіткі права накладати регулятивні норми, які можуть

бути змінені та відображатимуть основні наріжні про�

блеми [1, с. 115]. Однак ідея створення Світової фінан�

сової організації не є життєздатною, що доводить ряд

обставин:

1. На відміну від регулювання торгівлі фінансове

регулювання лише частково має справу зі специфічни�

ми продуктами, діяльністю та послугами. Фінансові та

банківські регулятори мають розуміти, як саме вони

здійснюють специфічне фінансове регулювання та як це

впливає на загальну фінансову стабільність у світі. Пру�

денційні стандарти мають бути застосовані динамічно

на щоденній основі та у високо ситуаційному контексті.

Цей контекст має набагато більше нюансів, аніж ті, що

діють у сфері тарифів, квот, товарів тощо. Тому засто�

сування схожих стандартів лише створить плутанину у

проблемах та застосованих інструментах.

2. Створення такої організації може дуже довго три�

вати, при тому, що системна фінансова криза може ви�

никнути значно раніше. Відповідь на неї потрібна бути

негайною.

3. Початково СОТ було створено з метою відкрити

ринки, а не з метою регулювати поточні операції. У ви�

падку недотримання країною певних норм її можна вик�

лючити з організації, накласти санкції. Проте виключен�

ня з світової фінансової організації специфічної фінан�

сової установи, яка буде відмовлятися виконувати ті чи

інші стандарти, може мати значний ризик та створення

офшорних фінансових центрів, оскільки гроші, на від�

міну від товарів, мають здатність легко конвертувати�

ся, "відмиватися" та приховуватися. Створення таких

центрів буде мати негативний ефект для національних

економік країн [1, с. 116—117].

На нашу думку, на сучасному посткризовому етапі

розвитку світової економіки доцільно поки що не ство�

рювати кардинально нових регулятивних наднаціональ�

них організацій, розробляти нові механізми взаємодії

та функціонування, адже цей процес вимагає значних

коштів для створення нової повноцінної організації з

нуля та може тривати роками, а зосередити увагу на вже

існуючих інституціях у галузі регулювання банківської

діяльності та вироблених ними стандартах ефективно�

го функціонування ТНБ та національних економік —

Базельському комітеті з питань банківського нагляду,

МВФ, Раді фінансової стабільності.
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ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Таким чином, підсумовуючи концептуальний пере�

гляд основ регулювання діяльності ТНБ у розрізі остан�

ньої світової фінансової кризи, можна зробити наступні

висновки:

1) для уніфікації процесу інституційного регулю�

вання діяльності ТНБ у рамках системи стратегічного

координування діяльності банків у світі важливим на�

прямом є перехід від політики лібералізації банківсь�

кої діяльності, до більш жорсткого систематичного

регулювання з посиленням впливу наднаціонального

характеру інтеграційного об'єднання, чому сприяють

ряд передумов, а саме: майже неконтрольований ха�

рактер та непрогнозованість майбутнього вектору

розвитку глобалізаційних процесів; функціонування

національних регуляторів фінансових ринків в умо�

вах асиметричної інформації; швидкі зміни світового

фінансового простору, розширення спектра та дивер�

сифікація фінансових послуг, стрімке впровадження

нових ризикових банківських продуктів, інструментів

та різноманітних нововведень, що не мають систем�

ного ефективного механізму регулювання; посилен�

ня ефекту "транскордонної передачі шоків" між краї�

нами світу; "фінансіалізація" усіх сфер економіки та

ін.;

2) серед концептуальних основ переформатуван�

ня глобальної системи регулювання міжнародної бан�

ківської діяльності варто виділити створення основ

глобального управління; удосконалення багаторівне�

вої системи глобального регулювання діяльності ТНБ

та інших фінансових установ; попередження виникнен�

ня глобальної фінансової нестабільності та стійке фун�

кціонування банків у світі; реформування процесів роз�

витку світових фінансових ринків і режимів їхнього ре�

гулювання для запобігання майбутнім кризам у світі

тощо;

3) в умовах посилення взаємопов'язаності націо�

нальних фінансових ринків та розширення сфер впли�

ву ТНБ одним з напрямів модернізації сегменту фінан�

сової архітектури та "переформатування" глобальної

системи регулювання міжнародної банківської діяль�

ності є розвиток сучасної багаторівневої інституцій�

ної платформи задля попередження глобальної

фінансової нестабільності — систематизація функці�

ональних рівнів регулювання міжнародної банківсь�

кої діяльності з урахуванням критерію цілей діяль�

ності регуляторів в умовах перманентного зростання

фінансової нестабільності у глобальному економіч�

ному середовищі ("концепція CPRIR"): координуючий,

протекційний, реформуючий, вдосконалюючий та

реагуючий рівні.

Постійне нарощення кризових тенденцій у світовій

економіці та необхідність пошуку оптимальної систе�

ми банківського регулювання та нагляду як на націо�

нальному, так і наднаціональному рівнях не дозволя�

ють зупинятися на досягнутому і вимагають глибокого

вивчення даної проблематики та подальшої розробки

підходів до ефективного регулювання транснаціональ�

них банків у країнах світу, модернізації сучасної фінан�

сової архітектури у світі з метою впорядкування існу�

ючого банківського регулювання, всіляко сприяючи

банкам у їхній діяльності, виконанні стандартів та впро�

вадженні механізмів, запропонованих Базельським

комітетом, для вирішення питання забезпечення гло�

бальної фінансової стабільності протягом певного про�

міжку у часі.
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установи зазнали та продовжують зазнавати значних втрат.

Це є одним з негативних наслідків нестабільної ситуації в

економічній та політичній галузях. Ще одного удару банкі�

вська система зазнала після втрати впливу на зони АТО та



71

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Крим. Політичні діячі створили цілу низку законодавчих про�

ектів спрямованих на поліпшення фінансової ситуації в країні

і застосували механізм валютного контролю для подолан�

ня кризових явищ. Але наскільки ці рішення економічно

ефективні та дієві? Які зміни проваджуються до дії? Чи

справді вони можуть покращити фінансовий стан банківсь�

ких установ та надати їм стабільності? Чи дієва наша систе�

ма валютного регулювання? Вирішенню перелічених питань

на прикладі постанови НБУ № 140 "Про врегулювання ситу�

ації на грошово�кредитному та валютному ринках України"

від 03.03.2016 р. і присвячена стаття.

Актуальність статті зумовлена зростанням інтересу до

вирішення проблем валютного регулювання в країні шля�

хом прийняття ефективних законопроектів у цій сфері.

Збільшення кількості проблем, з якими стикаються грома�

дяни при операціях, в яких задіяна іноземна валюта потре�

бують детального розгляду та вирішення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналізуючи останні наукові дослідження та публікації

в області обраної тематики варто відзначити роботу Сулей�

манової С.Р. "Валютне регулювання в Україні: сучасний стан

і перспективи розвитку", де автор зазначає, що валютне ре�

гулювання — це комплекс важелів, за допомогою яких дер�

жава регулює всі види операцій з валютними цінностями,

здійснювані суб'єктами ринкової діяльності [3, c. 103].

Суторміна А.М. у своєму дослідженні "Особливості ви�

користання адміністративних інструментів валютного регу�

лювання", обгрунтовує та аналізує особливості використан�

ня адміністративних інструментів валютного регулювання,

зокрема політики валютних обмежень НБУ. Наголошуєть�

ся, що запроваджені інструменти можливо розглядати як

тимчасовий стабілізаційний захід, використання якого має

гнучкий характер та повинно узгоджуватися зі станом плат�

іжного балансу України [4, c. 795—796].

Доктор економічних наук Веріга Г.В. у роботі "Механіз�

ми регулювання валютного ринку та аналіз ефективності їх

інструментів" зауважує, що методи валютного регулювання

іноді ототожнюються з інструментами грошовокредитної

політики, що, на думку автора, є помилковим, оскільки ва�

лютна політика не тотожна грошовокредитній [5, c. 70].

ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Охарактеризувати основні засади системи валютного

регулювання в Україні. Описати основні її види. Проаналі�

зувати нововведення в законодавчій сфері. Охарактеризу�

вати їх результативність та дієвість, а також спрогнозувати

можливі наслідки фінансової політики на прикладі банківсь�

кого сектору економіки. Окреслити основні проблеми ва�

лютного регулювання в країні та головні шляхи щодо їх ви�

рішення.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в аналізі, систематизації та виявленні

результатів законодавчих і нормативних змін, що стосують�

ся фінансових установ країни. Визначення головних про�

блем системи валютного регулювання та контролю, пошук

шляхів до їх вирішення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для підтримання економіки, а також банківського сек�

тору держава використовує систему валютного контролю

та регулювання. За останні роки відбулося багато змін та
нововведень. Виключенням не стала і банківська сфера.

Особливо ці зміни торкнулися сфери грошового обігу на�

ціональної та іноземної валюти, що безпосередньо вплива�

ють на фінансовий стан та стійкість банківських установ.

Перш за все необхідно зрозуміти значення суті валют�

ного регулювання. Як визначає економічна теорія, валютне

регулювання — діяльність державних органів щодо регу�

лювання міжнародних розрахунків, управління обігом ва�

люти, вплив на валютний курс національної валюти, а також

контроль за валютними операціями, зокрема за використан�

ням іноземної валюти [7].

Основним законом, що регулює діяльність банківських

установ та їх відносини, є Закон "Про банки і банківську

діяльність" від 12.07.2000 р. [6]. Головним законодавчим

актом України щодо валютного регулювання є Декрет Каб�

інету Міністрів України №15�93 "Про систему валютного

регулювання і валютного контролю" (надалі — Декрет) від

19 лютого 1993 року [8].

Одними з найпоширеніших методів регулювання є де�

вальвація та ревальвація національної валюти. Вони вклю�

чають валютну інтервенцію, валютні обмеження, нормуван�

ня вивезення валюти для туристів, які виїжджають за кор�

дон, введення обмежень на відтік капіталу і навіть регла�

ментування імпорту капіталу, політики відсоткових ставок,

які впливають на рух не пов'язаних з міжнародною торгів�

лею товарами і послугами валютних цінностей, інші заходи.

Формування процесу валютного регулювання історич�

но розпочався ще за часів коли основною універсальною

грошовою одиницею було золото. Початковим етапом ва�

лютного регулювання було введення заборони на вивезен�

ня золота у формі злитків та монет, яка згодом поширилася

і на інші цінності такі як іноземна валюта, цінні папери тощо.

Шляхом введення тієї чи іншої заборони держава впли�

ває на регулювання експорту чи імпорту через грошовий

потік. Яскравим прикладом може бути валютна інтервенція.

Валютна інтервенція здійснюється шляхом купівлі�про�

дажу власної або іноземної валюти центральними банками,

що впливає на зміну попиту і пропозиції на такі валюти, а

отже, вимагає коригування валютного курсу [6]. Цей засіб

впливу валютної політики може провадитися шляхом вико�

ристання власних резервів валют інших країн або отриман�

ням міжнародних кредитів, заключенням СВОП угод. Також

валютна інтервенція поширюється і на купівлю�продаж іно�

земної валюти громадянами. Це допомагає досягти певної

ринкової рівноваги.

Основний недолік валютної інтервенції в тому, що вона

має тільки короткостроковий ефект і не може забезпечити

високого рівня макроекономічних показників, від яких за�

лежить стабільність національної грошової одиниці.

Валютну інтервенцію і регулювання відсоткових ставок

можна віднести до економічних важелів валютного регулю�

вання. Разом з цим широко застосовують адміністративні

методи такого регулювання, особливо практику валютних

обмежень.

Таким чином, можна встановити, що валютні обмежен�

ня є системою встановлених у законодавчому або адмініст�

ративному порядку нормативних правил, спрямованих на

обмеження операцій з іноземною валютою, золотом та де�

якими іншими валютними цінностями.

Яскравим прикладом валютних обмежень в Україні було

введення Постанов НБУ, спрямованих на врегулювання еко�

номічної ситуації на валютно�грошових ринках.

Нещодавно була прийнята нова постанова Національ�

ного Банку України № 140 "Про врегулювання ситуації на

грошово�кредитному та валютному ринках України" від

03.03.2016 р. [7]. Постанова №140 набрала чинності з

05.03.2016 року і діє до 08.06.2016 року включно.

Прийняття цієї постанови привнесла суттєве пом'якшен�

ня на грошово�кредитний ринок. Одною із причин подібно�

го кроку з боку НБУ експерти зазначають перевищення

кількості купленої від населення валюти над проданою. Не

менш важливим чинником було збільшення ліквідності та
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стабільності банківських установ на ринку, нарощення об�

сягу розміщених депозитів від вкладників та зростання

кількості проданих державних облігацій, позик в іноземній

валюті для стабілізації економіки [6]. З огляду на ці та інші

позитивні тенденції НБУ провадило зміни, основні з яких

розглянуті в таблиці 1.

Але незважаючи на такі радикальні кроки Постанова №

140 продовжує підтримувати рішення стосовно обов'язко�

вого продажу надходжень юридичних осіб в іноземній ва�

люті у розмірі 75% від суми [7]. Розрахунки за операціями

з експорту�імпорту не можуть перевищувати 90 календар�

них днів. Обмеження щодо валютних переказів (без відкрит�

тя рахунку — на суму, що не перевищує в еквіваленті 15 000

грн. за один операційний день; з поточного рахунку — на

суму, що в еквіваленті перевищує 15 000 грн. та не більше

150 000 грн.). Суворий контролю за здійсненням платежів

за валютними операціями на суму 50 000 доларів США і

більше. Заборона на дострокове погашення кредитів в іно�

земній валюті продовжує діяти тощо.

Особливо варто відзначити пункт 9 цієї Постанови,

відповідно до якого ліміт для уповноважених банків на за�

гальну довгу відкриту валютну позицію не має перевищува�

ти 1%. А відповідно до пункту 6 відбувається призупинення

випуску ощадних (депозитних) сертифікатів.

Можливі наслідки подібної постанови наведені в таблиці

2.

Законодавчі акти, що провадить НБУ є лише частиною

з важелів впливу держави на банки та фінансовий сектор в

цілому. Окрім дії Постанови варто відзначити Декрет як один

з основних засобів валютного регулювання, а також окрес�

лити основні проблеми, з якими стикаються при задіяні цього

механізму. Вони полягають у наступному:

1. Ліцензування. Декрет визначає дуже простий перелік

операції з іноземною валютою, що можуть здійснювати бан�

ки. При зіткненні з кожною новою ситуацією започатковуєть�

ся процес ліцензування, але він занадто ускладнений через

бюрократичні норми і недоліки законодавства.

2. Міжнародні платежі в іноземній валюті. Згідно з пра�

вилами та нормами НБУ має регулювати відносини окре�

мих фізичних та юридичних осіб з іноземними партнера�

ми. Для іноземних інвесторів, які здійснили свої інвестиції

тривалий час тому назад чи придбали свої інвестиції в Ук�

раїні від іншого іноземного інвестора, Правила щодо іно�

земної валюти вимагають представлення доказів, що ці

інвестиції початково були здійснені саме в Україні. Більш

того, у випадку складних трансакцій Правила щодо інозем�

ної валюти взагалі не встановлюють ніяких правил, що на

практиці може призвести до фактичної заборони таких

трансакцій.

3. Ліцензування операцій з перевищенням терміну 90

(180) днів. Як відомо з Постанови № 140 операції з експор�

том�імпортом не можуть перевищувати термін у 90 днів.

Якщо юридична або фізична особа хочуть отримати подо�

вження цього терміну, вони мають звернутися безпосеред�

ньо до НБУ щодо отримання ліцензії. Але для її видачі НБУ

має переконатися, що без продовження терміну ця конкрет�

на експортно�імпортна операція взагалі не відбудиться.

Відповідно довести це дуже важко.

4. Обмеження по дивідендах. Згідно з правилами уне�

можливлюється переказ дивідендів з України до закордон�

них їх власників. Це створює конфліктну ситуацію і відтік

інвестиційного капіталу.

5. Валютні обмеження для резидентів. Іноземці мо�

жуть використовувати кошти в гривнях, легально отримані

в Україні (такі, як заробітна платня, прибуток інше), тільки

для реінвестування чи поточних витрат в Україні, і не мо�

жуть купувати іноземну валюту для цілей репатріації. Це

правило є дискримінаційним та заважає іноземним інвес�

торам вільно розпоряджатися своїми гривневими капіта�

лами.

Таблиця 1. Порівняльний аналіз змін введених
в дію з Постановою № 140

Пункт постанови До прийняття 
постанови 140 

Після прийняття 
постанови 140 

1) Обсяг видачі іноземної 
валюти та банківських металів з 
поточних і депозитних рахунків 
клієнтів банків на добу 

В еквіваленті 
20 000 грн. 

В еквіваленті 
50 000 грн. 

2) Обсяг видачі в національній 
валюті на добу клієнту банку 

300 000 грн. 500 000 грн.

3) Максимальна сума продажу 
готівкової іноземної валюти в 
день на одного клієнта 

В еквіваленті 
3 000 грн. 

В еквіваленті 
6 000 грн. 

Таблиця 2. Можливі наслідки дії Постанови № 140

Умови Позитивні наслідки Негативні наслідки 
Короткотермінова 
дія постанови і її 
скасування після 
08.06.2016 р. 

1) Збільшення довіри клієнтів до банків.
2) Пожвавлення банківських операцій з 
корпоративними та ВІП-клієнтами. 
3) Можливість реалізації банками 
банківських металів у злитках та монетах на 
суму більшу за 3000 грн. 
4) Детінізація валютообмінних операцій. 
5) Збільшення суми кредитування. 
6) Можливість реалізації іноземної валюти в 
більших обсягах. 
7) Збільшення банківського капіталу 

1) Можливий відток грошових коштів в 
результаті погашення депозитів клієнтів та 
їх виведення з поточних рахунків. 
2) Зростання рівня кредитного ризику 
 

Продовження дії 
постанови після 
08.06.2016 р. 

1) Збільшення оборотності капіталу.
2) Покращення ситуації з малим і середнім 
бізнесом у довгостроковій перспективі. 
3) Значне збільшення кредитного портфелю 

1) Можливість втрати контролю над 
ситуацією на банківському ринку. 
2) Ризик виникнення нових корупційних 
схем. 
3) Зростання кількості неліквідних активів 
в результаті непогашення заборгованості 
позичальниками. 
4) Відтік іноземної валюти 
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Наша країна не перша, яка зустрічається з цими та

іншими проблемами. Країни Європейського Союзу, які

раніше провадили жорстку систему валютних обме�

жень, також раніше зустрічалися з ними. Але вони по�

долали їх шляхом значних змін та грошово�кредитних

реформ. Це дозволило значно розширити права рези�

дентів та скасувати обмеження для нерезидентів. Од�

ною з досягнень країн ЄС була свобода руху капіталу.

Скасування обмежень на трансакції в іноземній валюті

було також важливим кроком в напрямку руху до

відкритої економіки та зменшення ролі держави в еко�

номіці [9].

Всі перелічені заходи, що здійснили країни ЄС дозво�

лили не тільки стабілізувати ситуації на валютному ринку,

але і досягти підвищення стійкості та ліквідності банківсь�

ких установ.

Наведений перелік проблем валютного регулювання не

є вичерпним, і для їх подолання в Україні було запровадже�

но кілька спроб, які зазнали краху.

Тому для вдосконалення сучасного законодавства Ук�

раїни в області валютного регулювання необхідні наступні

дії:

1. Повний перегляд правил валютного контролю, ска�

сування будь�яких валютних обмежень.

2. Внесення змін до чинних актів НБУ.

3. Поступове внесення змін до валютного регулювання

України шляхом прийняття закону про валютний контроль,

яким необхідно передбачити вирішення окреслених про�

блем.

4. Введення в обіг валютних деривативів як ефектив�

ного засобу хеджування валютообмінних ризиків.

5. Поступове зміцнення гривні, нарощення золотова�

лютних резервів.

ВИСНОВКИ
Постанова № 140 є результатом послаблення конт�

ролю над валютними операціями на банківському ринку

України. Основною причиною її прийняття був масштаб�

ний відтік грошових коштів у тіньову сферу, через немож�

ливість купівлі валюти в банківських установах. Постано�

ва має суттєві позитивні наслідки такі, як збільшення ва�

лютних операцій банку, збільшення кредитного портфе�

лю, збільшення капіталу банку, зростання довіри до

банків тощо. При більш стабільній економічній ситуації в

країні цю Постанову варто було б прийняти на більш три�

валий термін. Це могло стати ще одним кроком для вихо�

ду з кризи. Але при нинішній ситуації в країні кількість

негативних моментів при продовженні дії Постанови пе�

реважає над позитивними. Відповідно коротко тривалість

цієї постанови виправдана. При налагодженні ситуації в

країні Постанова № 140 може бути поновлена у дії або

доопрацьована і поновлена в дії після граничного термі�

ну.

Загалом українське законодавство в сфері валютно�

го регулювання та контролю недосконале, що негативно

впливає на валютну позицію та фінансову стійкість бан�

ку. Наша економіка побудована в більшій частині на екс�

порті, тому ризики при обміні національної валюти на

долари, євро чи інші іноземні валюти є дуже суттєвими

для наших закордонних партнерів. Але на відміну від

більшості країн де подібні ризики частково нівелюються

через законодавчі акти, які підтримують деривативи,

вітчизняні норми валютного регулювання дуже застарілі

і не відповідають ринковим стандартам. Тому для вирі�

шення основних окреслених проблем валютного регулю�

вання та подальшої стабілізації економіки необхідне по�

вне оновлення законодавчої бази України до європейсь�

кого рівня.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
У сучасних умовах загострення конкуренції та фор�

мування відповідно до неї чіткої і довгострокової стра�

тегії стають необхідним фактором існування підпри�

ємств, основою ефективної моделі становлення і роз�

витку підприємства. В теперішній час тільки стратегічне

довгострокове бачення разом з активними діями щодо
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підключенням різних мережевих взаємодій може дати

шанс на виживання і використання нових можливостей.

З практичної точки зору стратегічне управління засно�

ване на розробці і реалізації дій, що ведуть до довгост�

рокового збереження або підвищення ефективності

діяльності підприємства по відношенню до конкурентів.

Обрана модель поведінки підприємства в конкурентних



умовах може дати уявлення про те, яким має бути під�

приємство в майбутньому, щоб відповідати поставленим

цілям. Для того, щоб забезпечити досягнення певних пе�

реваг, на практиці потрібне вміння правильно вибрати

конкурентну стратегію. Тому тема підвищення конкурен�

тоспроможності підприємства шляхом стратегічного

управління є актуальною.

Дослідження наукових розробок та публікацій щодо

вказаної проблематики показало, що питанням підви�

щення конкурентоспроможності підприємства шляхом

стратегічного управління приділяли та приділяють знач�

ну увагу такі автори, як: О.Ю. Біленький, Т.А. Дяченко,

Р.Л. Лупак, Д.С. Панасенко, О.П. Романко, О.О. Цига�

нок та інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка теоретичних положень та

науково�практичних рекомендацій щодо дослідження

особливостей підвищення конкурентоспроможності

підприємств України шляхом стратегічного управління.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Альтернативність та поліваріантність напрямів по�

зиціювання підприємства у сфері конкурентного сере�

довища, потреба оптимізації ресурсного потенціалу і

управління капіталом обгрунтовують системність стра�

тегічного планування забезпечення конкурентоспро�

можності. Адаптивна до конкурентного середовища

економічна політика у формі стратегії конкуренції є

умовою реалізації ефективного господарського меха�

нізму підприємства. У такому випадку існує необхідність

розробки поетапної системи стратегічного управління

конкурентоспроможністю підприємства, яка б урахову�

вала базові вимоги, підсилювачі ефективності, факто�

ри розвитку та інноваційного потенціалу конкуренто�

спроможності [1, с. 37].

У сучасних умовах господарювання, економіка Ук�

раїни потребує створення певних умов для забезпечен�

ня підвищення конкурентоспроможності всіх її сфер

господарювання. Підвищення конкурентоспроможності

підприємств забезпечить розвиток економіки всіх

вітчизняних галузей, що сприятиме загальному прогре�

су національного господарства в цілому. Тому існують

різні підходи до визначення сутності "конкурентоспро�

можність підприємства" (рис. 1).

Відповідно до вищенаведених підходів до визна�

чення сутності "конкурентоспроможність підприєм�

ства", варто відзначити, що в сучасній економічній літе�

 

Конкурентоспроможність підприємства 

Конкурентоспроможність 
регіону 
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галузі 

Конкурентоспроможність підприємства 

Конкурентоспроможність продукції 

Джерело: [3, с. 51].

Рис. 2. Ієрархія рівнів конкурентоспроможності

Рис. 1. Підходи до визначення сутності "конкурентоспроможність підприємства"
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ратурі існує велика кількість підходів до конкурентос�

проможністю підприємства. Проте найбільш доцільним

і ефективним для вирішення проблем конкурентоспро�

можністю підприємства є застосування сучасних кон�

цепцій менеджменту, що використовують взаємодію

трьох підходів: системного, процесного та ситуаційно�

го.

Комплексне поєднання цих підходів до конкурен�

тоспроможністю підприємства на думку науковців [5, с.

21], повинно враховувати та поєднувати різнобічні ас�

пекти, які б дозволяли отримати найбільш бажаний

кінцевий результат при мінімізації негативних чинників.

Таке поєднання являє собою логічний спосіб мислення,

відповідно до якого процес вироблення, обгрунтуван�

ня та прийняття будь�якого рішення відштовхується від

загальної мети діяльності підприємства. Це дає змогу

на науковій основі порівняти напрями розвитку і не�

обхідні для їх досягнення ресурси, а це в свою чергу

означає необхідність внутрішньої єдності процесу

управління, що надасть можливість досягнення макси�

мального фінансового результату, знизити ризик, по�

кращити конкурентні позиції підприємства.

Отже, конкурентоспроможність є складною еконо�

мічною категорією, яку можна розглядати на різних

рівнях (рис. 2).

Варто відзначити, що усі вищенаведені рівні кон�

курентоспроможності взаємозалежні, а оцінка їх�

нього стану визначається, насамперед, здатністю ви�

пускати конкурентоспроможну продукцію. Проте, на

нашу думку, ієрархія рівнів конкурентоспромож�

ності, крім вище зазначених, включатиме й рівень

організацій. Виробництво конкурентоспроможної

продукції визначає конкурентоспроможність під�

приємств, які функціонують у межах галузей і тери�

торіально розміщені в різних підприємства. Су�

купність організацій, що мають різний рівень конку�

рентоспроможності, буде формувати конкурентос�

проможність економіки підприємства на світовому

рівні. Перехід з одного рівня на інший змінює коло

завдань і чинників, які сприятимуть підвищенню

міжнародної конкурентоспроможності економіки

підприємства.

Розглянемо рисунок 3, на якому представлено ек�

зогенні та ендогенні чинники підвищення конкурентос�

проможності підприємства шляхом стратегічного управ�

ління.

Варто відзначити, що розвиток ринкових відносин

у вітчизняній економіці зумовило посилення стратегічного

напряму в практичній діяльності підприємств. Для вра�

хування ступеня радикальності змін, необхідних для

досягнення основних цілей підприємств, що опинилися

в різному становищі, пропонуємо класифікацію конку�

рентних стратегій промислових підприємств, що

здійснюють ремонтні послуги, за критерієм глибини

Рис. 3. Основні чинники підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом
стратегічного управління підприємств України

Джерело: [9, с. 157].

 

Екзогенні чинники 

Вплив держави: 
• цінова політика; 
• податкова політика; 
• зовнішньоекономічна політика; 
• фінансово-кредитна політика; 
• науково-технічна та інноваційна діяльність;  
• державне регулювання якості продукції; 
• антимонопольна політика; 
• система заходів державної підтримки вітчизняного товаровиробника; 
• нормативно-правове забезпечення; 
Розвиток конкуренції на ринку. 
Стан попиту та пропозиції на ринку. 
Природно-кліматичні чинники. 
Розвток інфрастуктури ринку. 
Рівень науково-технічних розробок і інновацій на підприємствах 

Ендогенні чинники 

Наявність висококваліфікованих трудових ресурсів. 
Інноваційний чинник. 
Техніко-технологічний чинник. 
Система управління якістю на підприємстві. 
Маркетингова політика. 
Асортиментна політика. 
Доступ до якісної сировини та оптимізація ефективності використання сировинних ресурсів 

Чинники підвищення конкурентоспроможності підприємства 
шляхом стратегічного управління 



стратегічних перетворень, яку адаптовано до їх специф�

іки [4, с. 151].

Конкурентна стратегія максимального задово�

лення потреб цільової групи споживачів передбачає

визначення найбільш вигідного для підприємства

цільового сегмента ринку, вивчення потреб його спо�

живачів, максимальне пристосування до них. Варіа�

цією цієї стратегії для дрібних фірм є орієнтація на

вузький сегмент споживачів (стратегія залишкового

попиту) — визначення тих споживачів, пристосуван�

ня до потреб яких для більш великих підприємств є

нераціональним, налагодження щільного зв'язку з

ними, задоволення їх потреб. Конкурентна страте�

гія збереження існуючого положення полягає в ут�

риманні лідерських позицій шляхом підтримки та

посилення своїх конкурентних переваг; моніторин�

гу нових тенденцій у даному та суміжних видах діяль�

ності з метою пристосування підприємства до них

[10, с. 77].

Перша група стратегій радикальних змін передба�

чає докорінні перетворення на підприємстві з точки

зору стратегічного розвитку. Використання таких стра�

тегій є доцільним для підприємств, які не досягли знач�

ного успіху внаслідок стратегічної невизначеності або

вибору помилкової стратегії, або неефективної її реа�

лізації, й ніякі локальні зміни не в змозі забезпечити

бажаних результатів і суттєво змінити ситуацію [11, с.

212]. У такому випадку підприємствам слід визначити

або створити свої конкурентні переваги, що відпові�

дають їх можливостям та потребам ринку й стануть

підгрунтям до реалізації відповідних стратегій. Якщо

такі заходи не забезпечують бажаних результатів, яких

можна досягти, змінивши напрям діяльності або допов�

нивши його суміжними видами — доцільним є викори�

стання відповідних стратегій. У разі неможливості

здійснити радикальні зміни своїми силами підприєм�

ствам слід звернутися за допомогою ззовні до більш

сильних конкурентів або виробників техніки з метою

злиття з ними, якщо це вигідно й для останніх. Інакше

слід взагалі припинити даний вид діяльності й розгля�

нути альтернативні варіанти ведення власного бізнесу

або надати у використання іншим підприємцям ресур�

си, що належать власникам, з метою отримання

більшої віддачі від них.

Друга група стратегій часткових змін передбачає

локальні перетворення в тих проблемних напрямах

діяльності, які не дають можливості досягти максималь�

них результатів діяльності. Використання таких стра�

тегій є доцільним для успішних підприємств, які роз�

крили свій потенціал, але не повною мірою, і причина

такого становища є локалізованою, а її усунення не по�

требує радикальних змін [11, с. 213].

Підсумовуючи вищепроведене дослідження тео�

ретичних аспектів визначення особливостей підви�

щення конкурентоспроможності підприємства шля�

хом стратегічного управління, варто відзначити, що

конкурентна стратегія підприємства — це комплекс

заходів, що відображає шлях від існуючого положен�

ня підприємства до бажаного, направлений на за�

безпечення високої ефективності функціонування та

успішне пристосування до умов конкурентного сере�

довища.

Процес планування ключових показників реалізації

стратегії досягнення конкурентних переваг за кожним

рівнем організаційної структури підприємства, який

відображений в організаційному механізмі, далі вико�

Рис. 4. Комплекс механізмів стратегічного управління конкурентоспроможністю
підприємства

Джерело: [6, с. 68].
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ристовується в мотиваційному механізмі, але вже в ас�

пекті розробки системи мотивації співробітників (рис.

4).

Отже, всі запропоновані механізми реалізації

стратегії досягнення конкурентних переваг підприє�

мством формують цілісну систему стратегічного уп�

равління конкурентоспроможністю підприємства.

Запропонований комплекс механізмів стратегічного

управління конкурентоспроможності підприємства,

що складається з економічного, організаційного та

мотиваційного механізмів реалізації стратегії досяг�

нення конкурентних переваг підприємства, відзна�

чається властивістю цілісності. Так, результатом ре�

алізації економічного механізму є матриця реалізації

стратегії  досягнення конкурентних переваг, яка

потім використовується в організаційному механізмі

при прийнятті рішення про необхідність реструкту�

ризації.

ВИСНОВКИ
Підсумувавши вищепроведене дослідження, варто

відзначити, що алгоритмізація процесу розробки кон�

курентних стратегій діють як фактор зменшення роз�

риву між теорією і практикою розробки конкурентних

стратегій. При використанні пропонованої нами мето�

дики розробки конкурентної стратегії підприємства ос�

новним результатом стратегічного планування повин�

на бути підтверджена стратегія розвитку підприємства.

Для плідного втілення стратегії розробляється план,

орієнтований на максимальне використання ключових

конкурентних переваг, які діагностуються методами

стратегічного аналізу. Організаційна структура

підприємства виступає в якості основного орієнтира в

розподілі ресурсів і управлінні і підприємством для

досягнення стратегічних цілей і виконання поставле�

них завдань.
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НОВІ ВИДАННЯ

У сучасних умовах господарювання для ефективно�

го розв'язання проблем, що стосуються соціально�еко�

номічного розвитку держави та її регіонів, треба роби�

ти акцент на стимулюванні підприємницьких процесів у

провідних галузях національного господарства Украї�

ни. Насамперед це стосується галузей машинобудівно�

го комплексу, розвиток яких визначено пріоритетом

державного рівня. Тому для забезпечення ефективно�

го функціонування суб'єктів підприємництва вітчизня�

ного машинобудування, з огляду на їх організаційно�

правову форму господарювання, структуру капіталу та

форму власності, необхідне підприємницьке середови�

ще, яке б враховувало специфіку організації госпо�

дарської діяльності великих та малих підприємств ма�

шинобудівного комплексу України і передбачало мак�

роекономічний ефект від інтеграційної взаємодії між

ними. Таким чином, формування сприятливого інтегра�

ційно орієнтованого підприємницького середовища ви�

магає відповідної національної моделі ведення корпо�

ративного бізнесу у стратегічно важливих галузях ма�

шинобудування України, про що свідчать результати

досліджень автора.

У монографії обгрунтовано теоретико�методо�

логічні засади і прикладні аспекти формування інтегра�

ційно орієнтованого підприємницького середовища для

машинобудівних підприємств України. Увага акцентуєть�

ся на сутнісних характеристиках складових цього сере�

довища, які сформовані рисами інтеграційності його ек�

зогенних та ендогенних факторів; розглядається мож�

ливість застосування критеріїв оцінювання потреби у

інтеграційній взаємодії для суб'єктів малого і серед�

нього бізнесу у машинобудівному підприємництві та стра�

тегічного базису посилення активності цих підприємств

на державному і регіональному рівнях управління. Пе�

редбачені заходи щодо усунення структурних дефор�

мацій та диспропорцій у оборонно�промисловому ком�

плексі України, які пов'язані із машинобудівним підприє�

мництвом і спрямовані на гарантування економічної

безпеки держави.

Поряд з тим, необхідно виділити зауваження до тих

положень монографії, які мають дискусійний характер.

Так, узагальнення автора щодо особливостей корпора�

тивного управління в іноземних країнах потребують

уточнення з огляду на специфіку організації в них бюд�

жетно�фінансової, податкової та адміністративної сис�

тем. Крім того, розкриваючи теоретико�методологічні

засади дослідження процесів інтеграції суб'єктів

підприємництва, автор спирається на базові положен�

РЕЦЕНЗІЯ
НА МОНОГРАФІЮ "ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНО

ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
ДЛЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ"

(АВТОР — ВАТАМАНЮКQЗЕЛІНСЬКОЇ У.З.)

ня теорій інтеграції, виділяючи позиції, які вказують на

наявність рис інтеграційності підприємницького середо�

вища. Разом з тим, у роботі такого наукового спряму�

вання цілком виправдано було б апелювати до новітніх

розробок у сфері теоретико�методологічного обгрун�

тування інтеграційної взаємодії суб'єктів підприємниць�

кої діяльності машинобудівного комплексу України,

зокрема концепції глобальних виробничих мереж Н. Коу

та теорії глобальних ланцюгів створення вартості (ГЛСВ)

Г. Джереффі. Певні дискусійні моменти також виника�

ють при розгляді стратегій структурних реформ в еко�

номіці України, направлених на інтеграційну співпрацю

держави та суб'єктів господарської діяльності вітчиз�

няного машинобудівного комплексу, зважаючи на не�

стабільну політичну ситуацію та військовий конфлікт на

Сході — території розташування стратегічно важливих

машинобудівних підприємств України.

Відзначені зауваження істотно не впливають на

якість дослідження, тому, враховуючи науково�методо�

логічну цінність розробок і новизну запропонованих

рішень, у цілому можна вважати, що монографія "Фор�

мування інтеграційно орієнтованого підприємницького

середовища для машинобудівних підприємств України"

є системною науковою працею, яка пропонує комплек�

сне вирішення однієї з найбільш актуальних проблем,

що стоять перед вітчизняною економікою, а саме фор�

мування інтеграційно орієнтованого підприємницького

середовища для розвитку підприємств машинобудівно�

го комплексу України, у якому сконцентровані найбільш

перспективні галузі національного господарства. Моно�

графія грунтується на широкій методологічній, науковій

базі; виконана із використанням сучасних методів еко�

номіко�математичного та організаційного моделюван�

ня на основі новітніх методів дослідження та іншого

наукового інструментарію щодо формування ефектив�

них умов розвитку економіки України та її регіонів з

урахуванням світового досвіду. Її результати містять

наукову новизну, що свідчить про глибоку обізнаність

автора з теоретичними та практичними аспектами інтег�

раційної взаємодії суб'єктів господарської діяльності та

мають практичну цінність як для державних органів уп�

равління економікою, так і для суб'єктів фінансово�гос�

подарської діяльності різних форм власності. У ціло�

му, монографія У.З. Ватаманюк�Зелінської представляє

собою нове, грунтовне оригінальне дослідження фор�

мування інтеграційно орієнтованого підприємницького

середовища для машинобудівних підприємств України,

а тому рекомендується до опублікування.

Рецензент: М. В. Мальчик, д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, Національний універси�

тет водного господарства та природокористування, м. Рівне.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із необхідних елементів державного регулюван�

ня в сфері рекламної діяльності є відповідні інституційні

механізми, представлені у вигляді системи державних

органів. Необхідність наявності дієвих інституційних ме�

ханізмів державного регулювання в сфері рекламної діяль�

ності обумовлена бурхливим зростанням вітчизняного рин�

ку реклами та відповідним збільшенням кількості різноха�

рактерних недотримань рекламного законодавства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Інституційні механізми державного регулювання в

різнохарактерних сферах діяльності досліджували такі

вчені, як: Є. В. Ромат [4], А. О. Дєгтяр [1], Н. Р. Нижник, Л.

А. Микитенко [3] та ін.

Однак на нинішньому етапі інституційні механізми дер�

жавного регулювання в сфері рекламної діяльності не є

остаточно сформованими та потребують суттєвого вдос�

коналення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження інституційних механізмів

державного регулювання в сфері рекламної діяльності.

Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити

такі завдання:

— проаналізувати трансформаційні зміни в складі кон�

тролюючих органів державної влади стосовно сфери рек�

ламної діяльності;
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— виокремити повноваження органів виконавчої вла�

ди, що здійснюють контроль у сфері рекламної діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповідно до ст. 26 "Контроль за дотриманням зако�

нодавства про рекламу" Закону України "Про рекламу", в

якості суб'єктів державного регулювання рекламної діяль�

ності виступають органи державної виконавчої влади, над�

ілені відповідними компетенціями. Проте підзаконні нор�

мативні акти, прийняті на конкретизацію цього Закону, пе�

редбачають подібні компетенції й для інших органів вико�

навчої влади незважаючи на те, що вони стосуються виз�

начених видів товарів і послуг чи окремого виду реклами.

При цьому необхідно звернути увагу на те, що деякі

органи виконавчої влади були згодом виключені з систе�

ми державних органів, що здійснюють регулювання рек�

ламної діяльності, зокрема, стосовно визначення порядку

розповсюдження рекламної інформації.

Суб'єктами контролю рекламної діяльності відповідно

до ст. 26 Закону України "Про рекламу" від 3 липня 1996

року № 270/96�ВР в його першій редакції були такі:

— Державна служба технічного регулювання — щодо

захисту прав споживачів;

— Антимонопольний комітет України — щодо до�

тримання законодавства про захист економічної конку�

ренції;

— Національна рада України з питань телебачення і

радіомовлення — щодо телерадіоорганізацій усіх форм

власності [2; 4].
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Зокрема, до компетенцій Державної інспекції Украї�

ни з питань захисту прав споживачів відносяться такі:

— здійснення контролю за дотриманням законодав�

чо встановлених вимог щодо рекламної діяльності віднос�

но захисту прав споживачів з боку рекламодавців, вироб�

ників та розповсюджувачів рекламної інформації;

— забезпечення захисту споживачів від фактів недо�

тримання законодавчо встановлених вимог щодо реклам�

ної діяльності з боку рекламодавців, виробників та роз�

повсюджувачів рекламної інформації;

— застосування передбачених законодавством впли�

вових заходів відносно рекламодавців, виробників та роз�

повсюджувачів рекламної інформації, якими не дотриму�

ються відповідні вимоги щодо рекламної діяльності;

— подання до суду позовів стосовно захисту прав спо�

живачів від фактів завдання їм моральної, матеріальної чи

фізичної шкоди від розповсюдження неналежної реклами

[2; 4].

Виходячи з цього, доцільно визначити ключові напря�

ми державного регулювання в сфері рекламної діяльності

з боку

Державної інспекції України з питань захисту прав спо�

живачів:

— здійснення контролю щодо порядку виготовлення

та розповсюдження забороненої законом реклами;

— здійснення контролю щодо дотримання законодав�

чо встановлених вимог відносно змістовного наповнення

та достовірності рекламної інформації;

— здійснення контролю за розповсюдженням зако�

нодавчо забороненої реклами.

Якщо проводити аналіз Наказу Державного комітету

України з питань технічного регулювання та споживчої пол�

ітики "Про затвердження Положення про управління у

справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці

Крим, областях, містах Києві та Севастополі" № 229 від 23

липня 2009 р. (який згодом втратив чинність на підставі

Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі "Про

затвердження Положення про інспекції з питань захисту

прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях,

містах Києві та Севастополі" № 206 від 09.11.2011), є мож�

ливість виділити відповідні функції зазначеної Інспекції:

— перевірка дотримання законодавчо встановлених

вимог щодо рекламної діяльності з боку рекламодавців,

виробників і розповсюджувачів реклами;

— застосування заходів щодо відправлення до суду

позовів, які стосуються заборони чи публічного спросту�

вання неналежної реклами та її публічного спростування

(при цьому необхідно зазначити, що, відповідно до почат�

кової редакції Закону України "Про рекламу", до компе�

тенції органів Державної служби технічного регулювання

України відносилося безпосереднє прийняття відповідних

рішень);

— прийняття участі в роботі технічних комітетів, ко�

ординаційних рад художньо�технічної орієнтації, комісій

щодо проведення атестацій та дегустацій, а також в інших
заходах, що стосуються визначення якості рекламованих

товарів та послуг;

— облік зафіксованих фактів недотримань рекламно�

го законодавства;

— аналіз причин виникнення недотримань рекламно�

го законодавства, що порушують споживчі права;

— узагальнення результатів перевірок і звітування про

них до обласних, міських державних адміністрацій; по�

відомлення зацікавлених установ та організацій про стан

дотримання законодавчо встановлених вимог щодо

здійснення рекламної діяльності з боку рекламодавців,

виробників та розповсюджувачів рекламної інформації;

надання рекомендацій відносно усунення виявлених недо�

тримань;

— передача матеріалів, що містять інформацію про ре�

зультати проведених перевірок відповідно випадків недо�

тримання норм рекламного законодавства та зловживань

у сфері рекламної діяльності;

— сумісне розроблення і реалізація заходів, орієнто�

ваних на захист споживчих прав у сфері рекламної діяль�

ності, з зацікавленими органами виконавчої влади на дер�

жавному та місцевому рівнях;

— розгляд громадських заяв, пропозицій і скарг у ме�

жах компетенції територіальних представництв органів ви�

конавчої влади;

— надання консультацій споживачам щодо викорис�

тання рекламного законодавства [2].

Враховуючи наведені функції та завдання Державної

інспекції України з питань захисту прав споживачів слід заз�

начити, що об'єктом контролю зазначеного органу вико�

навчої влади в сфері рекламної діяльності є функціонуван�

ня осіб, які є рекламодавцями, виробниками та розповсюд�

жувачами рекламної інформації відносно забезпечення за�

хисту споживачів від фактів недотримань рекламного за�

конодавства.

Що стосується Антимонопольного комітету України,

то, як визначено у п, 1 ст. 3 Закону України "Про Антимо�

нопольний комітет України" від 13 липня 2000 р. № 1907�III,

основною метою його діяльності є здійснення державно�

го контролю за дотриманням законодавчо встановлених

вимог щодо захисту економічної конкуренції на засадах

рівності суб'єктів господарської діяльності перед законом

та першочерговим прийняттям до уваги прав споживачів, а

також фіксація, припинення та ліквідація негативних

наслідків, спричинених випадками порушення норм дер�

жавних документів щодо захисту економічної конкуренції.

Відповідно, зазначене завдання та його виконання тісно

пов'язане зі здійсненням державного контролю за випад�

ками недотримання рекламного законодавства стосовно

захисту економічної конкуренції.

Так, у ч. 2 ст. 26 "Контроль за дотриманням законо�

давства про рекламу" Закону України "Про рекламу" пе�

редбачений державний контроль з боку Антимонопольно�

го комітету України за дотриманням законодавчо встанов�

лених вимог щодо захисту економічної конкуренції в сфері

рекламної діяльності [4].

Зокрема серед напрямів здійснення цього контролю

слід визначити такі:

— здійснення контролю за дотриманням законодав�

чо встановлених вимог щодо захисту економічної конку�

ренції враховуючи засади рівності учасників рекламного

ринку перед законом та першочергового врахування прав

споживачів;

— здійснення контролю за діями, що орієнтовані на

отримання конкурентних переваг через використання діло�

вої репутації іншого виробника; дискредитацію конкурен�

та; введення в оману, перебільшення власних переваг,

— контроль процесів, що пов'язані з розповсюджен�

ням інформації в неповному форматі;

— контроль діяльності, пов'язаної з розміщенням не�

правомірної реклами порівняльного типу [2; 4].

При цьому необхідно звернути увагу на наявність дуб�

лювання контрольних функцій Державної інспекції Украї�

ни з питань захисту прав споживачів й Антимонопольного

комітету України стосовно сфери рекламної діяльності.

Зокрема до подібних дублюючих функцій відносяться такі:

— забезпечення захисту від недотримань законодав�

чо встановлених вимог в сфері рекламної діяльності;
— припинення реклами недобросовісного характеру

та запобігання випадкам її розповсюдження, що, в свою

чергу може ввести споживачів в оману та завдати їм шко�
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ди фізичного, матеріального чи морального характеру, а

також порушити норми суспільної моралі [2].

Відносно Національної ради України з питань телеба�

чення і радіомовлення слід зазначити, що вона, відповід�

но до ст. 17 Закону України "Про Національну раду з пи�

тань телебачення і радіомовлення" від № 538/97�ВР 23

вересня 1997 р., здійснює в сфері реклами:

— контроль за дотриманням телерадіорганізаціями�

ліцензіатами законодавчо встановлених вимог щодо роз�

міщення рекламної та спонсорської інформації в межах

трансляції телерадіопрограм;

— загальний моніторинг діяльності телерадіооргані�

зацій стосовно дотримання норм рекламного законодав�

ства;

— визначення граничних розмірів розцінок на рекла�

му, що підлягає розповсюдженню на телерадіоканалах за�

гальнонаціонального масштабу, за погодженням з

Міністерством фінансів України [4].

У цілому в межах, визначених Законом України "Про

Національну раду України з питань телебачення і радіо�

мовлення" № 538/97�ВР від 23 вересня 1997 р., Національ�

ною радою реалізується низка функцій державного регу�

лювання в сфері рекламної діяльності, що, в свою чергу,

надає їй можливість реалізації наглядово�моніторингових

повноважень.

Виходячи з цього, Національною радою України з пи�

тань телебачення і радіомовлення в сфері рекламної діяль�

ності здійснюється лише нагляд за дотриманням операто�

рами рекламного ринку законодавчо встановлених вимог.

Враховуючи це, Національна рада України з питань теле�

бачення і радіомовлення не має права втручатися в безпо�

середню діяльність провайдерів програмних послуг, про�

те уповноважена проводити перевірки стосовно дотриман�

ня ними норм рекламного законодавства та звертатися

до Державної інспекції України з питань захисту прав спо�

живачів чи Антимонопольного комітету України у випад�

ках фіксації таких недотримань.

Контроль рекламної діяльності у межах своєї компе�

тенції здійснюють також органи, які не були зазначені в

першій редакції Закону України "Про рекламу" від 3 лип�

ня 1996 року № 270/96�ВР:

— Національний банк України;

— Національна комісія з цінних паперів та фондового

ринку;

— Державна податкова адміністрація України;

— Державний комітет телебачення і радіомовлення

України;

— правоохоронні органи.

Також слід звернути увагу на редакцію Закону Украї�

ни "Про рекламу" зі змінами і доповненнями, останнє з яких

було внесено 6 листопада 2012 року під № 5481�VI. Зок�

рема в цій редакції серед контролюючих органів у ст. 26

зазначені такі:

— центральний орган виконавчої влади, що реалізує

державну політику у сфері державного контролю за до�

держанням законодавства про захист прав споживачів, —

щодо захисту прав споживачів реклами;

— Антимонопольний комітет України — щодо до�

тримання законодавства про захист економічної конку�

ренції;
— Національна рада України з питань телебачення і

радіомовлення — щодо телерадіоорганізацій усіх форм

власності;

— центральний орган виконавчої влади, що реалізує

державну фінансову політику, — щодо реклами держав�

них цінних паперів;

— Національна комісія з цінних паперів та фондового

ринку — щодо реклами на фондовому ринку;

— центральний орган виконавчої влади, що реалізує

державну політику у сферах будівництва, архітектури, —

щодо спорудження житлового будинку;

— центральний орган виконавчої влади, що реалізує

державну політику з питань державного нагляду та конт�

ролю за дотриманням законодавства про зайнятість насе�

лення, — щодо реклами про вакансії (прийом на роботу)

[2; 4].

ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, слід зазначити, що на сучасному етапі

на рівні інституційних механізмів державного регулюван�

ня рекламної діяльності спостерігається наявність таких

проблем:

— брак повноцінної, остаточно сформованої системи

контролюючих рекламну діяльність органів державної ви�

конавчої влади та її складність;

— систематична реорганізація системи державних

органів, що контролюють рекламну діяльність;

— наявність постійного уточнення найменувань

відповідних контролюючих діяльність в сфері реклами

органів;

— дублювання компетенцій органів державної вико�

навчої влади, які мають повноваження щодо контролю роз�

повсюдження реклами.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Одним з найважливіших показників становлення

соціальної держави і відповідної цьому орієнтації дій

органів державного управління є забезпечення макси�

мальної доступності та високої якості державних послуг,

які надаються населенню й організаціям.

Без ефективного розв'язання проблем забезпечен�

ня широкої доступності й високої якості державних по�

слуг громадянам навряд чи можливий перехід від тра�

диційної до соціально�сервісної держави, яка встанов�

лює з суспільством рівноправне партнерство.

На сучасному етапі розвитку України назріла не�

обхідність реформування органів влади на всіх рівнях з

метою підвищення ефективностіїх роботи з надання по�

слуг населенню. Запровадження інституту державних�

послуг є основним способом реалізації посадовими осо�

бами завдань іфункцій держави в межах своєї компе�

тенції. Водночас вітчизняне законодавство регулює

сферу послуг декількома нормативно�правовими акта�

ми, проте не містить повного переліку державних по�

слуг, які надаються громадянам України, не надає за�

гального визначення державних послуг та їх видів;

відсутня концепція стандартизації державних послуг.

Тому науково�теоретичні і практичні проблеми визна�

чення державних послуг, виокремлення їх функцій, та

їх класифікація є актуальною проблемою.

Питаннямдержавних послуг, їх визначенню, класи�

фікації та стандартизації приділяли увагу в своїх дослі�
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дженнях такі автори, як: О. Бабич, А. Васіна, Д. Горє�

лов, І. Космідайло, В. Мамонова, В. Сороко, Ю. Тихо�

миров та інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є виокремлення підходів до виз�

начення сутності й змісту державних послуг та їх класи�

фікація.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Серед фахівців немає єдиної думки щодо визначен�

ня поняття "державна послуга". Під "послугою" зазви�

чай розуміється вид корисної діяльності, який не ство�

рює матеріальних цінностей або самостійного мате�

ріального продукту. Відповідно до міжнародного стан�

дарту ІСО 9004�2 під послугою розуміється результат

безпосередньої взаємодії Виконавця і Споживача (За�

мовника), а також власної діяльності Виконавця по за�

доволенню потреби Замовника [6, c. 64].

Поряд з терміном державні (муніципальні) послуги не�

рідко як синоніми вживаються терміни "публічні" та "соц�

іальні" послуги [1, с. 111; 3, с. 188; 7, с. 319]. Однак повністю

змішувати ці поняття не можна, оскільки вони з різних сторін

характеризують послуги, які надаються. У той же час і їх

протиставлення помилкове, тому що та сама послуга може

в ряді випадків бути і державною, і публічною, і соціаль�

ною. Державна ж послуга, у першу чергу, характеризує

суб'єкт, який надає послугу: це завжди державні органи.
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Говорячи про зміст поняття "публічні послуги", мож�

на використовувати два підходи — емпіричний і теоре�

тичний. Емпіричний підхід грунтується на реально вико�

нуваних відомствами і їх установами функціях. Тут пуб�

лічними послугами називають послуги, які надаються

органами виконавчої влади і їх установами при безпо�

середній взаємодії з громадянами. Теоретичний підхід

походить з типології благ, які володіють певним набо�

ром властивостей.

На нашу думку, можна виділити наступні ознаки пуб�

лічних послуг:

— забезпечуваність діяльності загальнозначущої

спрямованості;

— необмеженість кола суб'єктів, що користуються

ними;

— здійснюються або органами державної і місце�

вої влади, або іншими суб'єктами;

— засновуються як у публічній, так й у приватній

власності.

Перші дві ознаки характерні не тільки для публіч�

них, але і для державних послуг, дві інші ознаки у наве�

деному формулюванні ширші, ніж ознаки державних

послуг, що дає підставу розглядати державні й публічні

послуги як частину та ціле. Остання, четверта ознака не

є самостійною і походить від третьої ознаки, оскільки

публічні послуги здійснюються або органом державної

й місцевої влади, або іншим суб'єктом, тому цілком оче�

видно, що надання публічних послуг може базуватися

на будь�якій формі власності.

Перша з наведених ознак публічних послуг — ха�

рактеристика їх як діяльності загальнозначущої спря�

мованості, що в свою чергу показує, наявність публіч�

ного інтересу в здійсненні такої діяльності й дозволяє

зробити висновок: незалежно від того, який суб'єкт

(державний орган, орган місцевого самоврядування,

недержавна організація) у конкретному випадку їх ви�

конує, публічна влада зобов'язана забезпечити їх вико�

нання.

Тобто сфера суспільно�значимих послуг повинна

знаходитися в зоні уваги публічної влади незалежно від

суб'єктів, їх що надають. Однак форми участі держав�

них органів відрізняються залежно від того, чи йде мова

про державні або публічні послуги. Державні послуги

припускають безпосереднє виконання їх самими дер�

жавними структурами. Що стосується публічних послуг,

то державні органи можуть: виконувати їх самостійно;

делегувати їх виконання органам місцевого самовряду�

вання; організувати їх виконання комерційними і неко�

мерційними організаціями (принцип аутсорсингу (англ.

outsourcing) — передача компанією частини її завдань

або процесів стороннім виконавцям на умовах субпідря�

ду.)

Можна сказати, що державна послуга — норматив�

но закріплене забезпечення конкретному сторонньому

стосовно цього державного або муніципального орга�

на споживачу на підставі його заяви необхідної держав�

но�санкціонованої можливості на одержання певного

корисного вимірного результату.

Державна послуга розглядається як один з різно�

видів державних функцій. Надання державних послуг є

функцією з надання послуг, що включає захист прав і

законних інтересів громадян і організацій; розподіл ма�

теріальних ресурсів; надання інформації; консультацій

і методичної допомоги [4, c. 102—103].

Таким чином, державна послуга — діяльність органів

виконавчої влади, яка виражається в здійсненні дій і (або)

прийнятті рішень, що тягнуть виникнення, зміну або при�

пинення правовідносин, або виникнення документованої

інформації (документа) у зв'язку із зверненням грома�

дянина або організації з метою реалізації їхніх прав, за�

конних інтересів або виконання покладених на них нор�

мативними правовими актами обов'язків.

В якості державної послуги нами пропонується вва�

жати діяльність по виконанню запиту або вимоги гро�

мадян чи організацій про визнання, установлення, зміну

або припинення їх прав, а також одержання матеріаль�

них і фінансових засобів для їх реалізації у випадку й у

порядку передбачених законодавством, установленні

юридичних фактів, або наданні інформації з питань, які

входять у компетенцію виконавчого органу державної

влади і включеним до реєстру державних послуг. Таким

чином, державні послуги можуть носити характер юри�

дично значимих дій, матеріально�речовинних й інфор�

маційних дій.

Зараз державні функції об'єднані в 3 групи: група

правовстановлюючих функцій; група правозастосовних

функцій; група функцій по наданню державних послуг

(державні публічні послуги) й управління державним

майном. Функція розглядається як рішення органа ви�

конавчої влади, яке тягне виникнення, зміну або припи�

нення правовідносин або виникнення (передачу) доку�

ментованої інформації (документа), не пов'язаних з без�

посереднім зверненням (заявою) громадянина або

організації.

Нормативне визначення дозволяє виділити наступні

риси надання державних послуг:

— здійснення державної функції;

— державні послуги надаються у встановлених за�

конами галузях — освіті, охороні здоров'я та ін.;

— вартість послуг регулюється державою (безо�

платно або за державними розцінками), тобто вони не

підпорядковані законам ринку;

— суб'єкти надання державних послуг — органи

державної влади, підвідомчі їм державні установи або

інші організації;

— суб'єкти одержання державних послуг — грома�

дяни і організації [10, c. 14].

За функціональним призначенням, державні послу�

ги розділяються на матеріальні і соціально�культурні.

Матеріальні послуги є задоволення матеріально�побу�

тових потреб одержувача, соціально�культурні — інте�

лектуальних потреб, підтримку нормальної життєдіяль�

ності одержувача.

Державні послуги надають органи влади, місцево�

го самоврядування, наділені відповідними повноважен�

нями; організації, уповноважені на це на підставі пра�

вового акту або договору про виконання робіт або на�

дання послуг для державних потреб, наприклад, дер�

жавні нотаріальні контори, органи РАГС, і т.п.

На сьогоднішній день не існує єдиної класифікації

державних послуг, оскільки відсутні теоретичні розроб�

ки з визначення їх характеристик. Однак державні по�

слуги — це та правова категорія, яка реально існує, має

стійкі ознаки і вимагає певної систематизації.
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Перш ніж визначити види державних послуг, необ�

хідно виділити специфічні риси зазначеної категорії.

Дослідження сукупності державних послуг дозволяють

виділити наступні їх відмінні ознаки:

— державні послуги спрямовані на задоволення су�

спільних інтересів (забезпечення громадської безпеки,

економічних інтересів, конституційного ладу і т.д.);

— порядок надання державних послуг здійснюєть�

ся шляхом державно�правового регулювання;

— для надання державних послуг розробляються і

впроваджуються стандарти їх надання;

— державні послуги надаються спеціально уповно�

важеними на те органами і установами необмеженому

колу суб'єктів.

Основні групи споживачів державних послуг вико�

навчих органів державної влади містять у собі: бізнес�

структури; некомерційні організації; держоргани;

фізичні особи.

У зв'язку з новизною поняття ще не існує офіційно

прийнятої класифікації державних і муніципальних по�

слуг, а є лише різні авторські підходи. Так, відповідно

до класифікації, запропонованої професором Ю.О. Ти�

хомировим, державні послуги підрозділяються на

публічні й адміністративні [13, c. 27].

Послуги, спрямовані на зовнішніх (стосовно держа�

ви) клієнтів, називаються державними публічними по�

слугами. Публічні послуги можуть носити примусовий

характер, покладаючи обов'язок фізичних або юридич�

них осіб вступити у взаємодію з певного приводу з дер�

жавним органом для того, щоб уникнути санкцій або

інших негативних наслідків.

Якщо державні послуги спрямовані на інші державні

і муніципальні органи, то вони вважаються державними

адміністративними послугами. До них належить підго�

товка документів для державних органів, узгодження,

представництво.

Вважаємо за доцільне запропонувати наступну кла�

сифікацію державних послуг:

По наявності проміжного результату:

— державна послуга проста — має на увазі одно�

кратне звернення до виконавчого органу державної

влади з одержанням кінцевого результату;

— державна послуга складна — має на увазі мно�

жинне звернення до виконавчого органу (органів) дер�

жавної влади з одержанням проміжних результатів, які

мають самостійну цінність.

За змістом результату:

— інформаційно�консультаційні;

— комунікаційні;

— фінансові;

— надання правозабезпечуючих документів.

За умовами надання:

— програмні;

— нормативно�правові.

За споживачами:

— для громадян;

— для підприємців (юридичні і фізичні особи).

Разом з тим варто розрізняти елементарні державні

послуги і композитні (міжвідомчі) державні послуги:

— елементарні державні послуги — послуги, за�

требувані громадянами, бізнесом або іншими відомства�

ми, які реалізуються і надаються в рамках взаємодії з

одним відомством. Прикладами таких послуг є, наприк�

лад, видача свідоцтва про народження або загально�

громадянський паспорт;

— композитні (міжвідомчі) державні послуги — по�

слуги, які складаються з декількох елементарних послуг

(тобто надаються різними відомствами).

Процес надання послуги можна розглянути як су�

купність послідовних адміністративних процесів і про�

цедур, за результатами яких заявник одержує благо, яке

відповідає певним параметрам, що задовольняє його

потреби.

Подібні характеристики державних послуг і процесів

їх надання закріплюються в нормативно правових ак�

тах — адміністративних регламентах надання держав�

ної послуги і стандартах державної послуги.

Адміністративний регламент надання державної

послуги — нормативний правовий акт, який визначає

терміни і послідовність дій і/або прийняття рішень орга�

ну виконавчої влади, які тягнуть за собою виникнення,

зміну або припинення правовідносин, або виникнення

(передачу) документованої інформації (документа) у

зв'язку з безпосереднім зверненням (заявою) громадя�

нина або організації з метою реалізації їх прав, закон�

них інтересів або виконання покладених на них обо�

в'язків відповідно до законодавства України.

Регламент — це сукупність правил, які визначають і

регулюють процес діяльності організації, вимоги до

порядку а і нормативів його здійснення. Процес — су�

купність взаємозалежних або взаємодіючих видів діяль�

ності, які перетворюють входи на виходи. Входи в про�

цес звичайно є виходами інших процесів. Процеси в

організації зазвичай плануються і проводяться в керо�

ваних умовах з метою додання цінності (наповнення їх

цінностями). Під процесом розуміється сукупність дій,

що характеризується наступними атрибутами:

— наявністю специфічної мети;

— виконанням дій групами людей при участі інших

об'єктів (формальні правила, інформаційні технології,

якісь фізичні пристрої);

— рольовими функціями;

— операціями (кроками) і послідовністю їх виконан�

ня: виконання операцій у формі спільної роботи і ско�

ординованих кроків;

— відповідальністю;

— необхідне використовування ресурсів;

— входом і виходом всіх процесів (дані й інформа�

ція, продукти);

— потоком інформації;

— виконанням дій над будь�якими об'єктами (фізич�

ними і абстрактними).

Зазначимо, що адміністративно�управлінський про�

цес — це упорядкована безліч дій (робіт, операцій, взає�

модій) органів виконавчої влади, які виконуються для

досягнення заданої мети, завдання, програми, надання

послуги або їх частини для забезпечення бажаного

кінцевого результату (результату, установленого стан�

дартом). Адміністративно�управлінські процеси закін�

чуються наданням державних послуг і є основними

об'єктами регламентації.

Послідовність дій з надання державних послуг, які

забезпечують виконання функцій органів державної

виконавчої влади визначується адміністративним регла�
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ментом виконання функцій і наданням державних по�

слуг.

Стандартом державної послуги є система вимог до

державної послуги в інтересах її одержувача, прийнята

нормативним правовим актом у порядку, установлено�

му законодавством про адміністративні регламенти і

стандарти державних послуг (включає характеристики

процесу, форми, змісту й результату надання держав�

ної послуги). Під стандартом послуги розуміється нор�

мативно закріплена система вимог до змісту, порядку і

умов надання державної послуги в інтересах її одержу�

вача [5, c. 13].

На нашу думку, стандарт державної послуги пови�

нен розглядатися в трьох аспектах:

— стандарт опису процесу надання послуги — ад�

міністративний регламент;

— стандарт якості (вимоги до змісту) самої послуги;

— стандарт комфортності, тобто умов, у яких на�

дається послуга.

Стандарт державної послуги повинен містити:

— опис одержувачів державної послуги, включаю�

чи опис пільгових категорій одержувачів державної по�

слуги;

— вичерпний перелік документів, необхідних для

одержання державної послуги;

— інформацію про послідовність дій одержувача

державної послуги і органа, який надає державну по�

слугу, включаючи вичерпний опис результату, який по�

винен одержати користувач;

— інформацію про термін надання державної по�

слуги;

— вичерпний перелік підстав для відмови у наданні

державної послуги;

— особливості надання державної послуги особам,

що є старими за віком та інвалідами, виходячи з виклю�

чення необхідності їхньої особистої явки в орган, що

надає (здійснює) державну послугу;

— порядок виправлення можливих недоліків нада�

ної державної послуги.

Стандарт державної послуги повинен: забезпечува�

ти мінімізацію витрат часу і інших ресурсів одержувача

державних послуг; передбачати можливість звернення

із запитом в орган, що надає державну послугу, у пись�

мовому вигляді або з використанням інформаційно�ко�

мунікаційних технологій (ІКТ); забезпечувати мініміза�

цію дій, кількості документів необхідних від одержува�

ча послуг; закріплювати вимірювані вимоги до якості і

доступності державної послуги; враховувати думку й

інтереси одержувачів державної послуги.

Узагальнюючи вищенаведене, варто відзначити, що

термін "державні послуги" відносно новий і не має ще

чіткого і зрозумілого визначення. Проте державні по�

слуги існували раніше, тому що в будь�якому суспільстві

формуються суспільно значимі інтереси, потреби, за�

безпечення яких бере на себе держава. Державні по�

слуги безпосередньо пов'язані з функціями держави, їх

надання державними структурами засновані на функ�

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

Не передбачена зміна розміщення сил на міжна�

родній арені, ведення силовими структурами антитеро�

ристичної операції на сході країни і паралельне здійс�
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нення процесу реформування суб'єктів національної

безпеки спрямовані на кількісні та якісні зміни в їх

складі, зумовили необхідність пошуку нових напрямів

підвищення ефективності дій воєнної організації дер�

жави. У цих умовах одним із найбільш раціональних

шляхів підвищення ефективності функціонування сило�

вих структур держави є вдосконалювання організації
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взаємодії її складових на всіх рівнях — від стратегічно�

го до тактичного. На сьогодні в контексті досягнення

ключових принципів побудови ефективної взаємодії між

силовими структурами воєнної організації держави і

Державної спеціальної служби транспорту важливим

науково�практичним результатом мають стати узгод�

жені за місцем, часом і закріплена в законодавстві їх

спільна діяльність, спрямована на забезпечення націо�

нальної безпеки особистості, суспільства і держави Ук�

раїна.

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

Для вирішення проблеми науково�теоретичного об�

грунтування питань взаємодії Державної спеціальної

служби транспорту з силами і засобами воєнної орга�

нізації держави в системі національної безпеки потрібно

передусім проаналізувати наявні теоретичні та мето�

дичні здобутки сучасної воєнної науки у цій галузі. Слід

відзначити, що проблематика методів у сфері модерні�

зації державного управління та взаємодії органів дер�

жавного управління тісно пов'язана із складовими на�

ціональної безпеки, а саме із силами забезпечення на�

ціональної безпеки і, що стала предметом наукових по�

шуків таких дослідників, як: О.С. Бодрук [2], К.О. Ва�

щенко [3], Ю.В. Ковбасюк [3], М.М. Литвин [4], Ю.П. Сур�

мін [3] та інші. Разом із тим, у силу складності та бага�

тоаспектності системи державного управління, питан�

ня обрання та застосування методів у окремих його

сферах у тому числі у питаннях національної безпеки

між державними органами управління та силами забез�

печення національної безпеки потребує подальшого на�

укового опрацювання, це стосується і методів взаємодії

Державної спеціальної служби України з іншими суб'єк�

тами національної безпеки, які не знайшли належного

теоретичного обгрунтування у механізмі держави.

Загальнотеоретичною основою для розгляду про�

блеми є наукові праці Барвиненка В.В. [1], В.Ю. Мікрю�

кова [5], Г.П. Ситника [7], В. Тютюника [8], І.О. Шапова�

ла [9], О.В. Шевченка [10] та ін. Як встановлено, у пра�

цях названих дослідників з'ясовано лише окремі аспек�

ти взаємодії суб'єктів діяльності воєнної організації або

ж охарактеризовано їх принагідно в перебігу вивчення

більш загальних чи суміжних суспільних відносин. Ме�

тодологічні засади концепції взаємодії в роботі вказа�

них авторів були орієнтовані на рішення прикладних ас�

пектів взаємодії в рамках вивчення проблем, що є пред�

метом дослідження таких наукових дисциплін, як тео�

рія управління військами, теорія військового мистецтва

та ін. [1]. Однак система методів та способів взаємодії

різних силових структур при спільному вирішенні зав�

дань забезпечення безпеки держави виходить за межі

цих дисциплін. Слід зазначити, що питання значущості

взаємодії різнорідних сил під час спільного виконання

бойових завдань, у тому числі при виконанні заходів ан�

титерористичної операції на сході країни викликає по�

требу у більш глибокому дослідженні її сутності і змісту.

Стає очевидною необхідність створення окремої теорії

взаємодії різнорідних сил національної безпеки. Однією

з важливих проблем, яку необхідно вирішити на шляху

створення такої теорії, є розроблення засад (моделі)

взаємодії Державної спеціальної служби транспорту з

іншими силовими структурами воєнної організації дер�

жави при виконанні завдань технічного прикриття

об'єктів транспортної системи як у мирний час, так і в

особливий період.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою написання статті є науково�теоретичне об�

грунтування положень взаємодії воєнної організації

держави з Державною спеціальною службою транспор�

ту з метою підвищення ефективності їх бойової діяль�

ності, спираючись на характеристику викликів і загроз.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Вибір шляхів, засобів і способів забезпечення на�

ціональної безпеки зумовлюється необхідністю своє�

часного вжиття заходів, адекватних характеру й масш�

табам загроз національним інтересам. Щодо системи за�

безпечення національної безпеки України, то її стан не�

задовільний, для того є чимало причин. Серед них, зок�

рема: розбалансованість і незавершеність системних

реформ у сфері безпеки та оборони; зниження боєз�

датності Збройних Сил України та інших військових

формувань; відсутність чіткої взаємодії між державни�

ми органами управління і силами забезпечення націо�

нальної безпеки та інші [3].

Комплексний аналіз вказаних причин показав, що

наявності вказаних негативних факторів щодо стану на�

ціональної безпеки держави, одним із найбільш ра�

ціональних шляхів підвищення ефективності функ�

ціонування воєнної організації держави вбачається

вдосконалювання взаємодії її складників на всіх рівнях

— від стратегічного до тактичного. Зростання значу�

щості взаємодії різнорідних сил у виконанні службово�

бойових завдань потребує більш глибокого досліджен�

ня її сутності і змісту. Тому взаємодію військових фор�

мувань варто розглядати і як категорію воєнного мис�

тецтва, і як категорію воєнної теорії та практики. Як по�

казує набутий досвід в проведенні антитерористичної

операції, вирішення у складних сучасних умовах бойо�

вих завдань розрізненими угрупованнями військ (сил)

стає неможливим через низьку ефективність неузгод�

жених бойових дій та змушує координувати дії військ у

всіх ланках управління. Загальновизнаним є положен�

ня про те, що перемога у любому військовому конфлікті

може бути досягнута лише об'єднаними зусиллями всіх

видів Збройних сил (далі ЗС) та інших силових структур

держави. Сьогодні жоден бій, операція не можуть вес�

тися самостійно яким�небудь одним родом військ, чи

видом ЗС. Взаємодія як форма об'єднання зусиль різних

видів ЗС і родів військ, інших силових структур є тради�

ційною відмітною рисою сучасного воєнного мистецт�

ва. Нинішній етап у розвитку теорії і практики взаємодії

військ характеризується організацією взаємодії із прин�

ципово новими елементами оперативної побудови

військ, що значно відрізняються розв'язуваними завдан�

нями, глибиною впливу, сферою застосування.

За визначенням В.Ю. Мікрюкова, взаємодія пред�

ставляє собою систему відносин, що змінюються між

взаємозалежними елементами, сутністю якої є обмінний

процес [5]. З таким визначенням можна погодитися.

Дійсно, в основу взаємодії покладено саме обмінний

процес, тобто процес взаємної витрати власних ресурсів

в інтересах взаємодіючої сторони з метою підвищення

ефективності вирішення власного бойового (службово�

бойового) завдання. Разом із тим, взаємодія передба�
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чає досягнення цілком певної загальної мети дій та ви�

значається як погоджені дії військ (сил), а також взаєм�

ний вплив їх спільних дій на досягнення мети операції

(бою, удару, битви) [5].

Таке тлумачення має методологічний недолік, який

полягає в тому, що припускається існування лише

єдиної, загальної мети дій. У такому разі, це не взаємо�

дія, а лише спільне виконання єдиного бойового зав�

дання. Цей процес повинен скеровувати один орган

управління. Інша річ, що через складність і багатофак�

торність процесу управління, орган управління не справ�

ляється із своїм завданням у повному обсязі і тому ви�

мушений організовувати взаємодію такого роду — уз�

годженням самостійних дій на більш низькому рівні

ієрархії системи. Прикладом щодо цього може бути

координація обміну ресурсами, в наслідок чого вини�

кає, так звана, емерджентна (системна) якість — зрос�

тає ефективність бойових дій, що мають єдину мету, так

само, як і живучість системи порівняно із самостійними

незалежними діями кожного окремого елемента систе�

ми [4]. Саме тому, взаємодія, за вищесформульовани�

ми визначеннями, не може бути односторонньою. Якщо

ж дві структури мають однакове завдання, але їх діями

незалежно керують різні органи управління, то чи зав�

дання сплановане невдало, чи існуюча організаційна

структура не відповідає принципу централізації управ�

ління.

Таким чином, взаємодію сил не можливо розгляда�

ти в аспекті тільки погодження дії військ (сил) для до�

сягнення загальної мети операції. Потрібно розрізняти

взаємні дії (взаємодію) і спільні дії [4; 5]. Специфічні за�

кономірності взаємодії, грунтуючись на основних зако�

нах війни і збройної боротьби, відображають найбільш

істотні відносини різних аспектів підготовки і ведення

воєнних дій різнорідними силами та засобами.

Визначаються такі закономірності взаємодії військ:

— залежність організаційних форм взаємодії від

структури Збройних сил і призначення взаємодіючих

військ;

— залежність ефективності спільних дій військ від

часу, що потребує їх організація, та обсягу використо�

вуваної при цьому інформації;

— залежність організації взаємодії військ від харак�

теру і складності збройної боротьби;

— залежність ефективності спільних дій військ від

ефективності управління взаємодіючими військами;

— залежність ефективності спільних дій військ від

ступеня розробленості теоретичних основ взаємодії [9].

Саме тому, управління взаємодією принципово

відрізняється від управління боєм. Управління боєм пе�

редбачає наступні дії: збір і оброблення інформації в

ході бою щодо обстановки; вироблення і прийняття

рішення; доведення рішення до підлеглих; контроль за

його виконанням. Взаємодія організовується і налагод�

жується заздалегідь. Плани взаємодії, узгоджені коман�

дирами взаємодіючих формувань і затверджені вище�

стоящим командиром, є по суті бойовим наказом. У ході

бою їх можна скасувати, але змінити доволі складно.

Це означає, що управління взаємодією підлеглих сил у

бою полягає лише у контролі за правильністю його

здійснення.

Отже, можна сформулювати таке визначення взає�

модії військ (сил), правоохоронних органів та інших си�

лових структур воєнної організації держави. Взаємодія

— це заздалегідь погоджені дії взаємодіючих суб'єктів

за місцем, метою, порядком і часом, сигналами та спо�

собами взаємного оповіщення для найбільш ефектив�

ного використання сил і засобів під час виконання по�

ставлених завдань [1; 8; 9]. Наведене визначення не пре�

тендує на повноту й закінченість і наводиться у цій статті

як альтернативне.

Під інноваційною моделлю взаємодії Державної

спеціальної служби транспорту з іншими силами і засо�

бами національної безпеки держави, слід розуміти її

адекватний опис (структуру, функції суб'єктів, напрями

і способи взаємодії), що зберігає головні ознаки реаль�

ного процесу взаємодії та відображає його найбільш

суттєві властивості.

Ключовими принципами побудови ефективної взає�

модії Державної спеціальної служби транспорту в сис�

темі забезпечення національної безпеки мають стати:

законність; централізованість управління; відпові�

дальність суб'єкта за прийняті рішення; оперативне взає�

мне інформування і узгодженість дій сил забезпечення

національної безпеки; комплексний і системний підхід

до використання сил і засобів; постійна готовність до

здійснення заходів будь�якої інтенсивності, виходячи з

принципу достатності, з метою реалізації національних

інтересів; постійне підтримання високого рівня профе�

сіоналізму структурних підрозділів Державної спеціаль�

ної служби транспорту в забезпеченні національної без�

пеки, відповідності вимог до якості їх підготовки міжна�

родним стандартам у цій сфері; раціональна дислока�

ція структурних підрозділів з урахуванням потенційної

небезпечності об'єктів і територій; пріоритетне здійс�

нення заходів щодо запобігання виникнення та ескалації

безпекогенннх чинників; соціальна захищеність су�

б'єкту.

На характер, форми та механізми організації взає�

модії суттєво впливають різноманітні за своєю приро�

дою фактори, враховувати які особливо важливо на

етапах планування комплексного (у складі об'єднаних

сил) або спільного використання сил і засобів взаємо�

діючих сторін [7].

До основних факторів слід віднести такі:

— організаційно�правові основи застосування Дер�

жавної спеціальної служби транспорту сумісно з сила�

ми національної безпеки;

— режим спільного виконання завдань (мирний час,

воєнний стан, надзвичай ний стан, особливий період, ре�

жим надзвичайної екологічної ситуації);

— природно�географічні умови у районах спільно�

го виконання завдань;

— рівень складності завдань, що виконуються;

— організаційно�штатні можливості структурних

підрозділів Державної спеціальної служби транспорту

та взаємодіючих структур (кількісний склад частин та

підрозділів, озброєння, техніки, спеціальної техніки);

— наявність і рівень відпрацювання планів взаємодії

чи спільного використання сил і засобів;

— наявність і надійність функціонування засобів

управління, передачі інформації, прихованого управлі�

ння силами та засобами;

— рівень організації інформаційного обміну між

суб'єктами взаємодії;

— рівень ресурсного (матеріально�технічного) за�

безпечення суб'єктів взаємодії і можливості відновлен�

ня витрачених ресурсів;

— рівень навченості органів управління, підпоряд�

кованих сил для спільного виконання завдань.
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Спираючись на характеристику викликів і загроз на�

ціональній безпеці України, пріоритетом держави у сфе�

рах безпеки та оборони силам оборони визначено зав�

дання і спектр можливих ситуацій, в яких будуть засто�

совуватися (залучатися) сили складових сектору безпе�

ки і оборони на довго�, середньо� та короткострокову

перспективу. Ці ситуації об'єднані сценаріями: збройна

агресія проти України; терористичні акти проти Украї�

ни; втручання у внутрішні справи України з боку інших

держав; внутрішня нестабільність; порушення держав�

ного кордону України; активізація організованої зло�

чинності, у тому числі міжнародної; участь у міжнарод�

них операціях з підтримання миру і безпеки; захист жит�

тя громадян України і державної власності за кордо�

ном; надання військової допомоги Україною іншим дер�

жавам у рамках дво� та багатосторонніх угод; ситуації

техногенного характеру на транспорті та транспортній

інфраструктурі тощо [1; 9; 10].

Маючи основні прогнозовані сценарії загроз націо�

нальній безпеці держави маємо можливість у подаль�

шому визначити спільні, специфічні форми та способи

взаємодії Державної спеціальної служби транспорту су�

місно з іншими суб'єктами національної безпеки.

1. У повсякденній діяльності у сфері:

— обміну інформацією;

— участі у спільних нарадах, конференціях з питань

національної та міжнародної безпеки на прикордонних

територіях;

— спільного вироблення рекомендацій і пропозицій

з проблем національної безпеки з подальшим закріп�

ленням у національному законодавстві;

— розроблення Плану взаємодії щодо підготовки

та ведення територіальної оборони.

2.  В особливий період і в умовах надзвичайного ста�

ну взаємодія здійснюється з метою організації у сфері

оборони:

— здійснення заходів правового режиму надзвичай�

ного та воєнного стану, надання допомоги центральним

органам виконавчої влади, місцевим державним адмі�

ністраціям;

— технічне прикриття, відбудова, встановлення за�

городжень на об'єктах національної транспортної сис�

теми України з метою забезпечення діяльності Зброй�

них Сил України та інших військових формувань, утво�

рених відповідно до законів України;

— організації спільного патрулювання і охорона

важливих транспортних комунікацій об'єктів національ�

ної транспортної системи України;

— участь у проведенні сумісних контрдиверсійних

спеціальних операцій (СО) на об'єктах транспортної си�

стеми;

— охорона об'єктів національної транспортної си�

стеми України.

3. При збройній агресія проти України, терористич�

них актах проти України взаємодія здійснюється з ме�

тою організації у сфері:

— заходів, пов'язаних з використанням об'єктів на�

ціональної транспортної системи України;

— проведення розмінування вибухонебезпечних

предметів на об'єктах національної транспортної сис�

теми України із залученням у разі необхідності підроз�

ділів Збройних Сил України;

— виконання заходів територіальної оборони, а та�

кож заходів, спрямованих на додержання правового ре�

жиму воєнного та надзвичайного стану;

— охорони об'єктів національної транспортної си�

стеми України.

4. Під час надзвичайних ситуацій природного та тех�

ногенного характеру взаємодія здійснюється з метою

організації ліквідації наслідків аварій, катастроф, по�

жеж, стихійного лиха на транспортних комунікаціях,

проведення в разі необхідності аварійно�рятувальних та

інших невідкладних робіт у небезпечних районах унас�

лідок надзвичайних ситуацій техногенного, природно�

го та екологічного характеру [4,10].

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи практичні специфічні закономірності

взаємодії Державної спеціальної служби транспорту із

силами забезпечення національної безпеки, а також ре�

зультати наукових розробок у цій сфері, можна зроби�

ти такі висновки.

По�перше, ефективними формами взаємодії Дер�

жавної спеціальної служби транспорту із силами забез�

печення національної безпеки можуть бути: спільний

аналіз обстановки; спільне планування різних дій і за�

ходів; взаємне використання сил і засобів; взаємне

інформування зацікавлених суб'єктів; створення та фун�

кціонування спільних органів управління, оперативних

груп, груп бойового порядку та ін.; обмін оперативно�

тактичним досвідом; спільні превентивні заходи і т. ін.

По�друге, до основних методів взаємодії належить:

узгодження; співпідлеглість; координація; встановлен�

ня доцільного співвідношення між спільними діями. Це

може реалізовуватися, зокрема, у вигляді створення су�

місних командних пунктів, оперативних груп, підрозділів

тощо; детальної сумісної розробки алгоритму способів

виконання завдань і сумісного їх контролю, в тому числі,

в ході виконання бойових завдань, а також командно�

штабних (тактико�спеціальних) тренувань, проведення

навчань із силами і засобами різної відомчої приналеж�

ності, багатоваріантного розв'язання різних ситуатив�

них завдань.

По�третє, взаємодія здійснюється на різних рівнях:

міждержавному, міжвідомчому, внутрівідомчому, міжо�

собистісному та ін. Залежно від правового режиму в

державі, визначають форми і способи взаємодії, які до�

цільно визначити за ступеню участі сил безпеки і умов

виконання завдань. Спираючись на характеристику вик�

ликів і загроз національній безпеці України, пріоритет�

ними визначено завдання силам оборони та спектр мож�

ливих ситуацій, в яких будуть застосовуватися (залуча�

тися) сили складових сектору безпеки і оборони на дов�

го�, середньо� та короткострокову перспективу, а також

тактичну, оперативну та стратегічну взаємодію, тобто,

багатоваріантною.

По�четверте, до взаємодії висуваються такі вимоги:

а) безперервність — одна з основних вимог при її

організації і здійсненні, вона досягається забезпечен�

ням постійної узгодженості дій протягом усього часу ви�

конання завдань;

б) гнучкість — полягає в можливості своєчасного

корегування відповідних бойових завдань внаслідок

зміни оперативної обстановки;

в) цілеспрямованість й активність — полягають у на�

полегливому та рішучому проведенні заходів щодо уз�

годження зусиль Державної спеціальної служби транс�

порту з іншими суб'єктами по виконанню головних зав�

дань;
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г) прихованість, яка забезпечується надійним взає�

мним захистом інформації, отриманої відповідними

суб'єктами, обмеженням кола організацій та осіб, що

мають до неї доступ.

По�п'яте, належний рівень взаємодії забезпечуєть�

ся: взаємним знанням, покладених законодавством зав�

дань, можливостей взаємодіючих суб'єктів, їх з'ясуван�

ням і узгодженням різних варіантів дій; систематичним

уточненням змісту взаємодії; організацією та підтриман�

ням безперервного зв'язку та постійним взаємним об�

міном інформацією про обстановку; створенням єдиної

системи оповіщення і зв'язку; чітко налагодженими та

постійно підтримуваними контактами між командуван�

ням взаємодіючих суб'єктів та їх органів управління; на�

лежним контролем за дотриманням установленого по�

рядку узгоджених дій.

Таким чином, сутність ефективної взаємодії Дер�

жавної спеціальної служби транспорту із силами націо�

нальної безпеки полягає в основаних на належній нор�

мативно�правовій регламентації узгоджених на всіх

рівнях діях і заходах взаємодіючих суб'єктів під час ви�

конання відповідних завдань. Взаємодія вказаних сил

має обов'язково здійснюватися на якісних нормативно�

правових засадах, оскільки її надмірна зарегламенто�

ваність перетворюються на перешкоду, часто призво�

дячи до негативних наслідків.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Указаний спектр взаємодії Державної спеціальної

служби транспорту з іншими суб'єктами національної

безпеки держави потребує подальшого наукового су�

проводу і моніторингу. Взаємодію сил забезпечення на�

ціональної безпеки варто розглядати як категорію війсь�

кового мистецтва і як категорію військової теорії і прак�

тики у взаємодії з органами державної влади. За�

слуговує, зокрема, на увагу питання дослідження прий�

няття Концепції взаємодії сил забезпечення національ�

ної безпеки на законодавчому рівні.
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Дослідження еволюції змісту державної соціаль�

ної політики показало, що її розвиток підпорядко�
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вано певним соціально�економічним закономірнос�

тям, під якими розуміються об'єктивно існуючі не�

обхідно повторювані відносини між явищами і про�

цесами суспільного життя, що випливають з їх внут�

рішньої природи і виражають поступальний розви�

ток історії; відома правильність, регулярність по�

слідовності або співіснування соціальних явищ,



93

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

обумовлена одним чи декількома законами. Ідея де�

термінованості розвитку суспільства, глибоко про�

никла в суспільну свідомість епохи, становлення ка�

піталізму, зіграла прогресивну роль у розвитку сус�

пільних наук.

Як встановив К. Маркс, у житті суспільства дія

законів проявляється у вигляді тенденцій, тобто за�

кони визначають основний тренд розвитку суспіль�

ства, що не охоплюючи і не зумовлюючи безлічі ви�

падковостей і відхилень, саме через ці випадковості

і відхилення необхідність пробиває собі дорогу як

закон. Тому в розвитку економіки мають місце як

динамічні, так і статистичні закономірності. У зас�

тосуванні до масових явищ доречно говорити про

статистичні закономірності з неоднозначною зв'яз�

ком між цими станом економічної системи і її наступ�

ними станами, що допускають індивідуальні відхи�

лення, через які прокладає собі дорогу тенденція.

Статистичні закономірності як імовірнісна форма

прояву закономірного зв'язку між попередніми і на�

ступними станами системи діють у складних соціаль�

но�економічних системах з великим числом еле�

ментів на досить великих просторово�часових інтер�

валах їх розвитку. Якщо ж розглядати окремі етапи

процесу розвитку, то вони підкоряються динамічним

закономірностям як формі причинних зв'язків, при

якій цій стан системи однозначно визначає її наступ�

ний стан.

Розвиток соціальної політики визначається як

статистичними, так і динамічними закономірностя�

ми економічної еволюції. Динамічні закономірності

економічного розвитку проявляються в існуванні

різних економічних моделей, які реалізуються в

різних країнах, у результаті економічні, політичні,

історичні, інституціональні умови держав, що скла�

лися в них уявлення про справедливість, як прави�

ло, однозначно визначають подальший розвиток і

особливості національної моделі соціальної політи�

ки на нетривалих тимчасових інтервалах: у корот�

ко� і середньостроковому періодах. А статистичні

закономірності економічного розвитку визначають

реалізовані з безлічі тенденції, які можна виявити,

розглядаючи економічну динаміку і її вплив на роз�

виток соціальної політики на досить великих про�

сторово�часових інтервалах і визначаючи загальні,

повторювані риси незалежно від національної мо�

делі.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Дослідженню проблематики державної соціальної

політики присвячено низку робіт зарубіжних і вітчизня�

них авторів, а саме: С. Биховського, Н. Григор'євой,

О. Дація, Дж.�П. Дюмона, М. Корецького, Х. Лампер�

та, М. Латиніна, І. Рудкевич, Т. Сидориной, Є. Шмідта та

ін. Враховуючи значні відмінності в рівні соціального

розвитку держав�членів ЄС, багато дослідників ба�

чать вихід у використанні різних інтеграційних моде�

лей.

МЕТА СТАТТІ
В якості мети обрано дослідження параметрів по�

няття "соціальна держава" і визначення особливостей

сучасного стану соціальної політики країн які входять

до Європейського Союзу.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Кожне наступне покоління людей діє в умовах,

успадкованих ними від минулого. Це створює спад�

коємність в історії і детермінує її загальний напрям.

Люди не можуть довільно змінити характер сусп�

ільного ладу, при якому вони живуть. Суспільні ідеї,

політичні установи і руху самі детерміновані об�

'єктивними умовами суспільного буття. Спільні

риси, що повторюються в різних країнах, що зна�

ходяться на однаковій ступені історичного розвит�

ку, у К. Маркса фіксуються в понятті суспільної

формації. Кожна формація являє собою цілісну

соціальну систему з певною, їй одній притаманною,

єдністю елементів і структури. У той же час кожна

формація є закономірним щаблем поступального

розвитку всесвітньої історії. Тому поняття законо�

мірності розвитку суспільства тісно пов'язане з по�

няттям прогресу.

Погляд на розвиток суспільства як на природ�

но�історичний процес не означає, що хід історії зу�

мовлений заздалегідь і здійснюється з фатальною

неминучістю. Закони суспільного розвитку — це за�

кони�тенденції, які визначають розвиток масових

явищ, які не відображаючи різноманіття діяльності

кожного окремого індивіда. Конкретний результат

кожного такого соціального процесу залежить не

тільки від загальних законів, а й від конкретних

умов його протікання. В громадському житті пост�

ійно складаються різні можливості, але яка з них

реалізується багато в чому залежить від свідомої

діяльності людей. Тому детермінізм не тільки не за�

перечує активної ролі суб'єктивного фактора, але,

навпаки, органічно включає його в детермінацію

соціальних явищ.

На думку К. Маркса, політика детермінована

рухом економічних процесів і виступає як надбу�

дова над економічним базисом суспільства: "су�

купність <."> Виробничих відносин становить еко�

номічну структуру суспільства, реальний базис, на

якому вивищується юридична і політична "і якому

відповідають певні форми суспільної свідомості"

[1, с. 24].

Наукове визнання закономірностей суспільно�

го розвитку та їх безпосереднього впливу на со�

ціальну політику означає можливість пізнання цих

закономірностей, а також використання в прак�

тичній діяльності людей. Останнє, в зокрема, перед�

бачає встановлення причин реалізованих тих чи

інших заходів соціальної політики в минулому і сьо�

годенні, прогнозування тенденцій суспільного роз�

витку, а також розробку науково обгрунтованих
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методів та інструментів ефективного управління

параметрами соціального розвитку.

Динамічні закономірності соціально�економічно�

го розвитку знаходять прояв у існуванні різних на�

ціональних моделей економіки, які реалізуються в

різних країнах і показують, що певною мірою дер�

жава готова взяти участь у вирішенні соціальних про�

блем і які дозволяються протиріччя між ефективні�

стю і справедливістю. Ці фактори визначають конк�

ретний склад форм, методів та інструментів держав�

ної соціальної політики, які застосовуються в різних

країнах. Кожна держава формувала свою систему

методів та інструментів для досягнення цілей соц�

іальної політики, виходячи з конкретно�історичних і

соціально�економічних умов розвитку. В результаті

в процесі розвитку сформувався певний комплекс

форм, методів та інструментів державної соціальної

політики.

Зміст державної соціальної політики реалізуєть�

ся в трьох основних формах: фінансовій, організац�

ійно�економічній та інституціональній. Форми вклю�

чають у себе методи, а методи, в свою чергу, вклю�

чають інструменти державного впливу, доцільність

яких визначається історичними і соціально�економ�

ічними умовами, що в сукупності розкриває зміст

державної соціальної політики. Аналіз світового

досвіду показав, що існуючі форми, методи і інстру�

менти реалізуються в рамках різноманітних соціаль�

них програм (програми страхування, соціального

забезпечення та соціальної допомоги, розвитку ос�

віти, медицини), що фінансуються у формі парамет�

рами соціального розвитку. Дослідження процесу

розвитку соціальної політики дозволило встанови�

ти, що одними з перших соціальних програм були

програми медичного страхування, надання безкош�

товної медичної допомоги (Німеччина, 1880 р.), стра�

хування від нещасних випадків на виробництві

(Німеччина, 1884 р.; Італія, 1898 р.), пенсійного за�

безпечення (Німеччина, 1889 р., Великобританія,

1908 р.), страхування по безробіттю (Великобрита�

нія, 1911 р., Італія, 1919 р.) [2, с. 89].

Розглянемо сформовані на сьогодні основні

форми, методи та інструменти соціальної політики

держави. Інституційна форма характеризує такий

аспект змісту соціальної політики, який пов'язаний

зі створенням і формальним закріпленням державою

правил і норм, спрямованих на забезпечення ефек�

тивного функціонування ринкової системи, здатної

створювати позитивні соціальні ефекти. Для цього

існують законодавчі та нормативно�правові акти, що

визначають правомочності власності "порядок фун�

кціонування приватних підприємств, банківської си�

стеми в рамках нормативно�правових методів, а та�

кож безпосередню адміністративну діяльність дер�

жавних структур з регулювання відносин у соц�

іальній сфері. Нормативно�правові методи включа�

ють в себе законодавчі та інші нормативно�правові

акти, що регулюють відносини у соціальній сфері.

Адміністративні методи спрямовані на регулювання

і регламентування діяльності різних державних

служб і структур в соціальній сфері (наприклад,

діяльність служби соціального захисту населення).

Організаційно�економічна форма використо�

вується державою для досягнення цілей і завдань

у соціальній сфері, і включають виробничий і кон�

трактний методи, використовувані в громадському

секторі, а також методи планування і прогнозуван�

ня, застосовувана в приватному секторі економіки.

Зазначені цілі досягаються в рамках двох методів:

виробничого і контрактного [3]. Перший метод по�

лягає в безпосередньому виробництві товарів та на�

данні послуг державними підприємствами (держа�

вою). Цей метод має сенс використовувати тільки в

сферах, пов'язаних з виробництвом і споживанням

чистих суспільних благ і послуг, де чисто ринкові

методи застосовувати неможливо (наприклад, на�

ціональна безпека). Другий метод — укладання

контрактів з приватними підприємствами для орган�

ізації їх діяльності в соціальній сфері. З метою

підвищення ефективності використання цього ме�

тоду держава проводить тендери, конкурси тощо,

аби вибрати найбільш відповідного контрагента.

Поширеними інструментами даного методу є при�

вілеї, дотації, субсидії і гарантії. Привілей перед�

бачає надання приватним підприємствам винятко�

вого права на здійснення певних видів діяльності.

Дотації та субсидії припускають часткове або по�

вне фінансування приватних підприємств. Гарантії

припускають субсидування або дотування не вироб�

ників, а споживачів.

Інструментами соціальної політики в рамках ме�

тоду планування і прогнозування є стратегії і про�

грами розвитку, соціальні програми, прогнози і пла�

ни. У них має бути позначено чітке розуміння, як

позиціоновані країна або регіон в початковій точці

виконання стратегії або програми: положення в

світовій і / або національній економіці, зв'язку з

зовнішніми ринками та тощо. Відповідно, має бути

позначено місце на соціально�економічній карті

світу, яке країна або регіон буде займати по завер�

шенні терміну реалізації, стратегії. Також у стра�

тегії повинні бути позначені основні шляхи досяг�

нення поставлених цілей. Програма соціально�еко�

номічного розвитку конкретизує положення стра�

тегії. Концепція програми позначає, які дії може

зробити Уряд (адміністрація регіону) для реалізації

її положень.

Центральні органи влади можуть використовува�

ти такий інструмент, як "регіональні програми", які

спрямовані на вирішення конкретних соціальних про�

блем у регіонах, але важливих на державному рівні.

У цьому випадку в якості об'єктів політики можуть

виступати конкретні території або окремі соціальні

організації [4, с. 82].

До методів та інструментів державної політики,

спрямованих на створення нормальних соціальних

умов, відносяться програми розвитку освіти і охо�

рони здоров'я, забезпечення їх фінансової підтрим�

ки, координації державних і недержавних форм і

структур соціального захисту населення.

Фінансова форма є основною, через яку прояв�

ляється зміст соціальної політики, і складається з по�

вного або часткового фінансування заходів соціаль�

ної політики та соціальних програм, що знаходить
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відображення в обсязі соціальних витрат держави.

Найбільш важливими методами цієї форми є фінан�

сові методи, особливо страхування, а поширеними

інструментами: податки, страхові платежі, трансфер�

ти, субсидії, пільги і компенсації. Перерозподіл у

рамках фінансової форми надає опосередкований

вплив на роботу ринкового механізму. Це пов'язано

з тим, що перерозподіл доходів відповідно до пану�

ючих в суспільстві уявлень про справедливість відбу�

вається вже після того, як ринковий механізм

здійснив розподіл ресурсів. Ринковий розподіл до�

ходів обов'язково супроводжується так званими

"провалами ринку", тому навіть у разі нормального

функціонування ринків, втручання держави з метою

перерозподілу доходів визнається обгрунтованим,

зважаючи на те, необхідність вирішення таких соц�

іальних завдань, як, наприклад, боротьба з бідністю,

безробіттям [5, с. 370].

ВИСНОВОК
Особливе місце серед фінансових методів соці�

альної політики займають соціальне страхування і

соціальне забезпечення. Система державного со�

ціального страхування виконує в ринковій економіці

дві функції: бере на себе випадки де страхує приват�

ний ринок страхових послуг соціальних ризиків (ри�

зик безробіття і деякі види медичних ризиків), а та�

кож перерозподіляє доходи від багатих до бідних.

Що стосується соціальної допомоги (соціального за�

безпечення), то вона фінансується не з страхових

внесків, а з податкових надходжень. Найбільш по�

ширеними інструментами надання соціальної допо�

моги є грошові трансферти (соціальні допомоги, суб�

сидії та інші виплати) і натуральна допомога (това�

ри: медикаменти, паливо, продукти харчування; по�

слуги: деякі види медичної допомоги).

Державне соціальне страхування — форма со�

ціального забезпечення, здійснюваного за рахунок

коштів державних позабюджетних фондів. Держав�

не обов'язкове соціальне страхування є частиною

державної системи соціального захисту населення,

специфіку якої визначає страхування працюючих

громадян від можливої зміни матеріального і (або)

соціального стану, в тому числі з незалежних від

них обставин. Обов'язкове соціальне страхування

являє собою систему створюваних державою пра�

вових, економічних та організаційних заходів, спря�

мованих на компенсацію або мінімізацію наслідків

зміни матеріального і (або) соціального становища

працюючих громадян чи інших категорій громадян

внаслідок визнання їх безробітними, трудового ка�

ліцтва або професійного захворювання, інвалід�

ності, хвороби, травми, вагітності та пологів, втра�

ти годувальника, а також настання старості, необ�

хідності отримання медичної допомоги, санаторно�

курортного лікування і настання інших установле�

них законодавством соціальних страхових ризиків,

що підлягають обов'язковому соціальному страху�

ванню.

Іншим видом соціального страхування, що забез�

печує соціальний захист, є державне соціальне стра�

хування по безробіттю. У розвинених країнах воно

було введено в 20—30 роках XX століття. Призна�

чення допомоги по безробіттю пов'язано з виконан�

ням ряду вимог, які істотно обмежують коло осіб,

яким воно може бути виплачено. Працівник, який

звернувся за допомогою, повинен мати певний стаж,

отримувати необхідний мінімум заробітної плати за

певний період (квартал, рік). Тривалість кваліфікац�

ійного стажу в різних країнах неоднакова, так само

як і тривалість виплати допомоги (від 13 до 52 тижнів

в Німеччині, до 26 тижнів в середньому в більшості

штатів США, Італії, Японії). Значна частка виплат

допомоги з безробіття припадає на державу. У

Швеції, зокрема, допомоги по безробіттю лише на

15% погашаються за рахунок страхових внесків і на

85% — за рахунок державних коштів, що склада�

ються з обов'язкових внесків підприємців і податків.
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MECHANISMS MONEY LAUNDERING SCHEMES USING ILLEGAL MONEY TRANSFERS

Розвиток трудової міграції, зовнішньої торгівлі стимулюють попит на послуги платіжних сис�
тем, у тому числі внаслідок традицій та інших факторів зберігається попит населення і дрібних
торгівців на альтернативні системи грошових переказів на транснаціональному рівні. Поряд з
цим зростає активність терористів, кримінальних кіл у розробці схем розрахунків та платежів,
які дозволяють уникати контролю з боку держави. Використання альтернативних схем грошо�
вих переказів для відмивання брудних грошей та фінансування набувають значення проблеми
глобального рівня. Найбільш популярною схемою вважається "хавала", яка має давню історію
і розповсюджена у ісламських країнах, або в тих юрисдикціях, де проживають мусульмани, але
також слід відзначити аналогічні схеми у Китаї та Африці. Користувачами таких схем є пере�
важно трудові мігранти, дрібні торгівці, але й кримінальні елементи та терористи. Розвиток не�
офіційних (альтернативних) систем грошових переказів пов'язаний з причинами фінансового,
кримінального характеру та комфортності. Держава має застосовувати комплексний підхід
щодо таких схем, включаючи санкції та стимулювання розвитку та популяризації офіційних сис�
тем. Надмірне регулювання може змусити систему "хавала" та інших провайдерів аналогічних
послуг піти повністю в тінь і зробити їх ще більш уразливими для ризиків відмивання грошей.

Development of labor migration and foreign trade stimulate demand for services of payment
systems, as well as saving traditions and other factors maintain needs of households and small traders
in alternative remittance systems at transnational level. Along with activity of terrorists, and criminal
circles increased in the designing settlement and payment schemes which would allow to avoid state
control. The use of alteranative money remittance schemes for money laundering and financing of
emerging reached global level of issue. The 'hawala', which considered as the most popular scheme,
has a long history and widespreaded in Islamic countries or in jurisdictions where Muslims live, but
also should be paid attention to similar schemes in China and Africa. Users of such schemes are
mostly migrant workers, small traders, but also criminals and terrorists. The development of informal
(alternative) money transfer systems linked to financial reasons, criminal character and comfort.
Therefore the state should adopt an integrated approach to such schemes, including sanctions and
incentives for the development and popularization of formal systems. Excessive regulation could
force 'hawala' and other providers of similar services go fully into the shadow and make them more
vulnerable to the risks of money laundering.

Ключові слова: грошові перекази, платіжні системи, протидія відмиванню брудних грошей, боротьба з

фінансуванням тероризму, економічна злочинність, регулювання фінансових ринків.

Key words: remittances, payment systems, anti�money laundering, terrorist financing, economic crime, regulation

of financial markets.

бою загрозу відмивання грошей і фінансування терориз�

му (ВГ/ФТ). Окрім трудових мігрантів, також фізичні та

юридичні особи, які прагнуть уникнути сплати податків

та митних зборів, використовують неофіційні канали гро�

шових переказів, включаючи систему "хавала" та її ана�

логи. Складність визначення самого феномену пов'яза�



97

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

на з тим, що грошові перекази типу "хавала" проводять�

ся в деяких країнах офіційно зареєстрованими особа�

ми, проте, як правило, відносяться до тіньової економі�

ки, такі системи мають непрозору структуру, мають на�

ціональну (етнічну, конфесійну, регіональну) специфіку.

Це явище представляє проблему не лише для країн з

перехідною економікою, але й для розвинутих країн, які

є приймаючими країнами для трудових мігрантів та пол�

ітичних біженців. Тому необхідна розробка державної

політики щодо усунення передумов для використання

таких схем для ВГ/ФТ.

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

Ринок грошових переказів в усьому світі дуже актив�

но розвивається, зокрема, внаслідок підвищення моб�

ільності робочої сили та розвитку міжнародної торгівлі.

Вітчизняні фахівці більше уваги приділяють приватним

грошовим переказам у зв'язку з трудовою міграцією [2;

3], адже у деяких країнах з перехідною економікою об�

сяги транскордонних переказів трудових мігрантів пе�

ревищують 40% ВВП, проте протидія використанню нео�

фіційних схем грошових переказів для відмивання гро�

шей та фінансування тероризму залишається недостат�

ньо вивченою. Схеми альтернативних грошових пере�

казів (далі — САГП) постійно розвиваються та розпов�

сюджуються як компонент тіньової економіки. Системи

грошових переказів, за оцінками FATF, є третім за попу�

лярністю механізмом відмивання грошей після банківсь�

кої системи та операцій з готівкою [15]. Неофіційні схе�

ми грошових переказів є предметом досліджень фахівців

Світового банку [12], FATF [8], MONEYVAL [14], цент�

ральних банків [10], Міжнародної організації з міграції

[12 ]. В Україні ця тема стає особливо актуальною у зв'яз�

ку із військовими конфліктами та небезпекою терориз�

му, а також зростаючими масштабами трудової міграції.

Варто відзначити праці В. Куценко [3], О. Підхомного

[6], Н. Побулавець [7], присвячені використанню САПГ

для відмивання грошей, а також для ухилення від спла�

ти податків та зборів.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ціллю статті є аналіз причин та передумов трансгра�

ничних напівлегальних та нелегальних схем грошових пе�

реказів для відмивання грошей і фінансування терориз�

му та обгрунтування адекватних заходів держави на на�

ціональному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

У будь�якій економічній системі, де існують гроші,

люди і підприємства, що бажають перевести гроші один

одному, мають скористатися різними способами. Окрім

фізичного переміщення грошей самими платниками, у

цивілізованому суспільстві дешевше, зручніше і безпеч�

ніше через звичайні банки і інші фінансові установи. Ра�

зом з тим, на додаток до звичайної банківської діяль�

ності, гроші та інші цінності можуть бути передані за до�

помогою використання стародавніх схем, які виникли за�

довго до появи банків у Південно�Східній Азії, Індії та

Ближньому Сході. Такі системи завжди працювали на

довірі, давніх традиціях, в межах певних спільнот, вико�

ристовуючи агентів, які мають домовленості між собою

щодо отримання грошей (інших цінностей) від людей в

одній країні, а виплачувати гроші (або їх еквівалент) ро�

дичам, партнерам або друзям в іншій країні, без необх�

ідних формальностей, які застосовуються для звичай�

них банківських процедур. У таких САГП розрахунки

можуть проводитися з використанням банків або без їх

посередництва, з можливостю взаєморозрахунків, заді�

яння кур'єрів, з наданням супутніх фінансових послуг

(порука, обмін валют, застава). САГП адаптують новітні

технології, в тому числі засоби зв'язку і кодування, тому

помилково їх вважати патриархальними.

САПГ — це будь�яка система, механізм, або мере�

жа людей, яка отримує гроші з метою внесення коштів

або еквівалентної вартості, що підлягають сплаті третій

особі в іншому географічному місці, або в іншій формі.

Експерти FATF визначають САГП як сервіс грошових

переказів, пов'язані з певними географічними регіона�

ми або етнічними спільнотами, що забезпечують пере�

каз і одержання грошових коштів або еквівалентних

цінностей і здійснюють розрахунки шляхом торгівлі, го�

тівкових платежів і взаємозаліків протягом тривалого

періоду часу [6]. У цьому варіанті до САПГ можна відно�

сити навіть несистемні канали грошових переказів, які

носять нерегулярний характер, наприклад, передача

валютних цінностей через знайомих, які їдуть в іншу

країну, і не мають ознак організованих систем. Огляд,

проведений Азіатським Банком Розвитку [9], показує,

що близько 80% переказів здійснюються шляхом

фізичного провезення грошей через кордони самими

мігрантами, їхніми друзями та родичами або іншими

особами для передачі сім'ям. Решта 20% переказів

відправляються через банки і поштові канали переказу

грошей.

Оскільки такі системи працюють за межами традиц�

ійних банківських систем, то їх часто називають "альтер�

нативним переказом", а у деяких юрисдикціях — "неле�

гальними" або системою, яка співіснує з банківською (па�

рабанківська система). В публікаціях МВФ та Світового

банку САПГ часто називають "неформальними перека�

зами грошей". Деякі експерти називають їх нелегальни�

ми (англ. underground). Все ж такі жодне з таких визна�

чень не є буквально точним. У деяких країнах САПГ тісно

працюють з банківською системою, навіть мають рахун�

ки в банках. Наприклад, в Австралії від офіційно зареє�

строваних САПГ, з 1988 року згідно з законом FTR Act

вимагається мати рахунок у банку та перебувати у сфері

державного регулювання, звітувати про трансакції, в т.ч.

підозрілі в плані відмивання грошей [15]. У багатьох азі�

атських країнах, наприклад, Пакистані, САГД офіційно

реєструютсья, а Індії, В'єтнамі — реєстрація не вима�

гається.

Канали трансграничних грошових переказів у будь�

якій крані включають офіційні канали (державна та не�

державна пошта, банки, компанії з грошових переказів)

та неофіційні канали (туристи, контрабандисти, органі�

зована злочинність, діаспора, соціальні мережі та різні

співтовариства за інтересами). САГП обслуговують пев�

ну частину таких переказів, але оцінити точні обсяги опе�

рацій вдається лише приблизно, на підставі опитувань.

У рамках цієї публікації ми зосереджуємося на міжна�

родних переказах, але слід враховувати, що САПГ по�

пулярні і внутрішніх ринках.

Експерти FATF виділяють одразу кілька причин

співіснування САПГ поряд з офіційними системами пе�

реказів (рис. 1).
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Деякі експерти акцентують увагу на макроекономіч�

них передумовах існування САПГ, а саме економічний

арбітраж між юрисдикціями [ 15 ], вони справедливо

підкреслюють, що такі системи здійснюють переказ в

інші регоіни дешево та ефективно.

Підхомний О. та Яструбецька Л. називають низку

причин розвитку нелегальних платіжних систем [2]: низь�

ка вартість послуг з переказу у порівнянні з банківською

системою, надійність здійснення фінансових операцій,

відсутність документального оформлення фінансових

операцій, вигідний в порівнянні з банківським обмінний

курс та необмежений режим роботи.

На нашу думку, причини розвитку САПГ слід поділяти

на причини фінансового, кримінального характеру та

комфортності. Фінансові причини полягають у тому, що

в деяких випадках САПГ є більш дешевшим способом

задоволення потреби громадян, особливо, якщо це не�

великі суми, а передача грошей між родичами та знайо�

мими взагалі може бути безкоштовною. Наприклад,

неофіційні постачальники беруть комісію близько 1%

(25—50% від тарифів офіційних систем переказу), що

значно нижче комісії за формальні грошові перекази (від

2% до 11%) [8]. Крім того, завдяки низьким операцій�

ним видаткам, САПГ прибуткові з меншою маржою, ніж

офіційні фінансові установи, тому пропонують вигідніші

обмінні курси. Кримінальний аспект полягає у прагненні

юридичних та фізичних осіб приховувати реальні гро�

шові надходження, використовувати регулятивний арбі�

траж (наприклад, коли регулятивні механізми в одній

країні менш суворі, ніж в іншій) для обходу заборон та

регулятивних вимог. У тих країнах (або регіонах краї�

ни), де поширена тіньова економіка, бізнес та працівни�

ки віддають перевагу неформальним фінансовим

трансакціям. Побоювання, що їхні дії можуть стати об'єк�

том уваги з боку податкових органів, а кошти будуть заб�

локовані фінансовими установами або владою, стиму�

люють приховування доходів. Комфортність САПГ по�

лягає у тому, що для переказу та отримання грошей не

вимагається документів, а в багатьох випадках гроші

передаються особисто відправником (або його агента�

ми) отримувачу. У багатьох народів світу склалися істо�

ричні традиції проведення фінансових трансакцій лише

через довірених осіб. У деяких віддалених районах

немає відділень пошти або банку, і люди часто змушені

користуватися неформальними послугами. Наприклад,

в Афганістані, де в підконтрольних талібам районах

немає банків, САПГ працюють ефективно: платежі про�

ходять продовж 24 годин за комісію в 1% [15]. Для Ук�

раїни це набуло своєї специфіки, пов'язаної з закриттям

відділень пошти та банків у зоні військового конфлікту,

а також популярністю схеми "хавала" серед мусульман

(у першу чергу, корінного населення Криму та

іммігрантів�торговців з арабських країн, Північного Кав�

казу і Середньої Азії), громадян КНР та В'єтнаму.

Грошові перекази в Україні є дуже динамічним бізне�

сом. На кінець 1 кварталу 2015 року в країні функціону�

вала, за даними Національного банку України, 41 платі�

жна система, в т.ч. 16 систем, створених нерезидента�

ми. Показово, що на 1174 млн грн. переказів в Україну

припадає переказів з України на 229 млн грн., тобто у 5

разів менше [1], проте достовірна статистика нелегаль�

них переказів відсутня. За оцінками Національного бан�

ку України, обсяги коштів, що надійшли в країну нефор�

мальними каналами (шляхом передавання готівки або

матеріальних цінностей від одного домогосподарства

іншому), за 2014 рік становили 0,9 млрд дол. США, або

13,7% від загальних обсягів грошових переказів в Ук�

раїну. Достовірність таких цифр нам здається сумнівною,

оскільки не проводяться систематичні обстеження рин�

ку грошових переказів. За даними Міжнародного фон�

ду сільськогосподарського розвитку (IFAD) Україна є

лідером в Європі за отриманими грошовими переказа�

ми — 7,6 млрд дол. США. Чисельність українських тру�

дових мігрантів, за різними оцінками, коливається від 5

до 7 млн осіб. Найбільшими приймаючими країнами є

Росія, Польща, Італія та Чехія. Якщо припустити, що се�

редня сума грошового переказу від 1 працівника на

місяць складає близько 200 євро, то за нашими оцінка�

ми, щорічно через САПГ надходить в Україну до 2,5 млрд
євро (до15% від всіх надходжень від емігрантів). Таку

оцінки слід скоригувати, оскільки "заробітчани" з країн

Південної Європи та ФРН особисто гроші практично не

Рис. 1. Причини існування САПГ (результати опитування країн)

Джерело: [7].
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привозили, за даними МОП [2], тобто перекази заробіт�

чан надходили переважно офіційними каналами. Проте

з точки зору протидії ВГ/ФТ проблему представляє

відсутність даних про грошові перекази з України різни�

ми САПГ, а також чисельність іноземних громадян, які

працюють легально або нелегально в Україні.

Потреба у послугах таких систем виникає у різних

категорій економічних суб'єктів, включаючи підприємців,

туристів, мігрантів. Ми вважаємо, що слід враховувати

наявність одразу кількох причин у кожної категорії

клієнтів САГП. Законослухняні особи можуть користу�

ватися альтернативними способами переказу грошей у

ситуаціях час від часу, коли не потрапляють в регіони,

де немає зручного доступу до банків або інших фінан�

сових установ. Інші категорії населення, включаючи

дрібних торговців, більше довіряють конкретним САГП,

що обслуговують певні спільноти (діаспори, етноси, кон�

фесії). Третя категорія включає осіб, що прагнуть уник�

нути валютного контролю, сплати податків та накладе�

них санкцій. З точки зору національної безпеки найб�

ільшу проблему представляють грошові перекази, пов'я�

зані з певним нелегальним бізнесом, корупцією або з

політичними особами. Користувачами САПГ є різні ка�

тегорії осіб: трудові іммігранти, дрібні торговці; ісламські

банки для міжбанківських розрахунків; компанії з експ�

луатації природних копалин для переказів грошей на

лізинг обладнання; терористи та наркоторговці. САПГ

можуть використовуватися у незаконних цілях для не�

легальної зовнішньої торгівлі, відмивання грошей та ухи�

лення від санкцій.

Легальні трудові мігранти більшою мірою користу�

ються офіційними системами переказів. Це пов'язане, на

нашу думку, з тим, що трудові мігранти проводять пере�

кази на регулярній основі, прагнуть отримати більшого

рівня безпеки і здатні довести законний характер своїх

доходів [9]. САПГ також надають інші (супутні) послуги:

обмін валют, надання позик, торгових гарантій та збер�

ігання грошей. В деяких країнах оператори САПГ мо�

жуть працювати під легальним прикриттям як ломбар�

ди, пункти обміну валют, туристичні агентства або мага�

зини мобільного зв'язку.

Фахівці FATF поділяють САПГ на три типи: легітимні,

частково легітимні та нелегітимні [7]. Перші відносяться

до розрахунків всередині родини або племен, обслуго�

вують легітимних клієнтів і визнаються, але не регулю�

ються державою, можуть відкрито рекламувати свої по�

слуги і бути добре відомими для клієнтів. Такі схеми до�

кументують трансакції, але завжди працюють виключно

на основі довіри, проводять розрахунки через банки, а

тому існує можливість виявляти підозрілу активність. На�

півзаконні схеми обслуговують легітимних клієнтів, але

незаконно використовуються для переказу грошей за

кордон. Незаконні САПГ створюються для обслугову�

вання злочинних елементів. Законні та незаконні при�

бутки змішуються у САПГ, наприклад, послугою грошо�

вого переказу може скористатися і легальний мігрант, і

злочинець. Дуже часто незаконні САПГ переходять під

повний контроль організованих злочинних груп, що об�

слуговують наркотрафік, торгівлю людьми та зброєю.

САПГ успішно конкурують з іншими постачальни�

ками таких послуг та мають спільні з ними риси: регу�

лярні перекази фізичних осіб на невеликі суми, при�

сутність у країнах з високою трудовою еміграцією та

імміграцією, пропонують законні фінансові послуги.

Альтернативні системи розвиваються в тих регіонах, де

слабкій офіційний фінансовий сектор. Відмінністю та�

ких систем від офіційних є робота у рамках певної

спільноти (навіть з етнічною або релігійною дискримі�

нацією), з мінімальним документуванням трансакцій,

часто без реєстрації та звітності перед регулятором і

органом фінмоніторингу, відсутністю офіційної іденти�

фікації клієнта.

В усіх видах схем використовуються кодовані по�

відомлення та іноді грошові кур'єри (перевізники валю�

ти на оптові суми). САПГ проводять (1) прості двосто�

ронні угоди або (2) складні угоди із взаєморозрахунка�

ми, за участь трьох і більше сторін. САПГ можуть відправ�

ляти одним переказом суми, отримані від різних відправ�

ників�фізичних осіб, через міжнародну банківську сис�

тему та використовувати кліринг через платежі на ко�

ристь третіх сторін. Чимало САПГ використовують для

розрахунків еквівалентну вартість замість грошових

інструментів, наприклад, зарахування в погашення бор�

гу, продаж товарів. Такі системи засновані на переказі

грошових коштів шляхом повідомлень і підтвердження

електронною поштою, факсом, телефоном, skype зв'яз�

ком, соціальній мережі. Матеріальні цінності переміща�

ються з країни в країну без супровідних фінансових до�

кументів.

Не існує ніяких боргових інструментів, якими об�

мінюються брокери ("хаваладари"). Угоди виконуються

виключно на репутації системи (брокера) і під її гарантії.

Оскільки ця система не залежить від правового забез�

печення вимог і держави, то може працювати навіть за

відсутності юридичних норм і банківської системи.

Клірингові розрахунки між брокерами відбуваються че�

рез певні періоди. За схемою "хавала" клієнт�відправ�

ник звертається до нелегального брокеру, який після

отримання грошей відправляє своєму партнерові в країні

призначення платежу повідомлення, яке містить суму,

ім'я одержувача платежу і код. Для отримання грошей

реципієнт звертається до місцевого нелегального бро�

кера і називає код платежу, щоб отримати цінності. У

рамках цієї публікації варто зосередитися лише на ос�

новних видах операцій, які можуть використовуватися

для ВГ/ФТ. У таких схемах беруть участь 6 ключових

осіб: злочинець (отримує доходи), контролер (збирає

надходження від злочинців), колектор (приймає гроші

та розміщує за вказівкою контролера), координатор

(керує процесом відмивання грошей), відправник

(відправляє гроші за призначенням), отримувач (прий�

має переказ грошей або інших цінностей). Для передачі

грошей без документів в кримінальних САПГ викорис�

товують у якості розпізнавального знаку банкнота з вка�

заним номером, також повідомляється номер мобільно�

го телефону, з якого буде дзвонити отримувач, та код

переказу (табл. 1).

Метою фінансування тероризму є зібрання грошей

з різних джерел, в тому числі законних таких, як бла�

годійні організації, використовуючи як легальні, так і

нелегальні методи, а потім проведення своїх операцій

за планами своїх угрупувань. Сума грошей, яка викори�

стовується для фінансування терактів, може бути неве�

ликою, особливо в порівнянні з сумами відмивання гро�

шей, і тому їх практично неможливо виявити іншим спо�

собом, ніж розслідуванням. Оскільки пункти сервісу

САПГ працюють у торговельних центрах міст, то вони

потенційно можуть бути залучені на всіх етапах відми�

вання грошей. Для цілей розміщення брудних грошей у

фінансовій системі кошти з різних джерел може змішу�
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ватися з легальними надходженнями, наприклад, дохо�

дами від зовнішньоторговельних операцій.

САПГ однаково вразливі до небезпеки використан�

ня їх кримінальними елементами, так як і звичайні

фінансові установи. Враховуючи, що всі фінансові тран�

закції здійснюються методом взаємозаліку або при осо�

бистих зустрічах, то відстежити ці потоки державні кон�

трольні органи не в змозі. FATF також визнає нагляд

за САПГ вкрай неефективним. Проблему представляє

саме використання таких схем для відмивання грошей,

фінансування тероризму і для уникнення сплати по�

датків. Державний бюджет країни втрачає значні над�

ходження від несплати податків і зборів. Відсутність

доступних записів і контролю в САПГ роблять нефор�

мальні канали переказу грошей більш уразливими з

погляду зловживання злочинцями з метою відмивання

грошей та фінансування тероризму. Перекази можуть

дробитися або здійснюватися одночасно через декіль�

ка каналів.

Нову загрозу для фінансової безпеки країни пред�

ставляє бурхливий розвиток цифрових грошей (типу

біткоін), а також платежів всередині соціальних мереж

та порталів. Зокрема нещодавно запущена платіжна си�

стема на сайті Однокласники (понад 40 млн підписантів),

популярною є система Яндекс. В Україні електронних

грошей можуть бути лише банки, це дозволяє обмежити

дерегуляцію ринку для САПГ.

Заходами боротьби держави з використання САПГ

для ВГ/ФТ є, по�перше, покарання учасників таких

схем; по�друге, стимулювання розвитку офіційних сис�

тем грошових переказів; по�третє, відновлення довіри

населення до банків та інших фінансових установ. У

багатьох країнах проти осіб, що займаються нелегаль�

ними грошовими переказами, встановлені високі штра�

фи (від 5 тис. євро в Болгарії до 465 тис. євро на Мальті)

або заміна на тюремне ув'язнення строком до 5 років

[14]. У якості заходів державної політики ми пропонує�

мо: спростити загальні вимоги до офіційних систем пе�

реказів щодо збору деяких відомостей від клієнтів, а

також вимоги до ідентифікації осіб для сум грошових

переказів у еквіваленті 100 дол. США; лібералізувати

вимоги до клієнтів (платників) при переказі коштів че�

рез банківські рахунки на комерційні цілі; стимулюва�

ти розвиток безготівкових розрахунків та платежів; по�

пуляризувати формальні канали переказу грошей; зап�

ровадити офіційну реєстрацію САПГ; проводити регу�

лярне опитування підприємців та громадян; стимулю�

вати легальну трудову міграцію та обмежувати (забо�

роняти) нелегальну зайнятість; підвищувати ефек�

тивність правоохоронних органів у виявленні осіб, які

пропонують такі послуги. Також слід запровадити мон�

іторинг САПГ, особливо в регіонах, де висока концент�

рація трудових мігрантів та біженців, а також в регіо�

нах, які є постачальниками робочої сили за кордон. У

багатьох країнах правоохоронні органи замовляють об�

стеження ринку САПГ шляхом опитування: в Британії

— огляд 2015 року охопив діаспори з Гани, Румунії,

Сомалі та Бангладеш [11 ].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Ми вважаємо, що САПГ слід віднести, з одного

боку, до "тіньового фінансового бізнесу" (shadow

banking), а з іншого боку — до ісламського банкінгу

(оскільки неофіційним центром найбільш популярної

САПГ "хавала" є арабське місто Дубаї). В Україні слід

підвищити роботу з легалізації трудових мігрантів, що

працюють за кордоном, а також тих іноземців, хто зай�

мається підприємницькою діяльністю або працює за

наймом в Україні. Особливу увагу державним органам

слід приділити факторам популярності САПГ серед тру�

дових мігрантів, а також серед кримінальних кіл, зок�

рема, ідентифікації ознак відмивання брудних грошей,

подальшому обмеженню готівки з розрахунках та ди�

ференційованому підходу до ідентифікації клієнтів за�

лежно від розміру сум переказу. Необхідно запрова�

дити моніторинг платіжних систем в Інтернеті у зв'язку

з тим, що їх популярність серед злочинців буде зроста�

ти.

Боротьба з відмиванням коштів та фінансування

тероризму з використанням альтернативних систем

грошових переказів вимагає синхронізованих дій з

боку правоохоронних органів, державної служби

фінансового моніторингу і регулюючих / наглядових

органів. Зміцнення фінансової стабільності, підвищен�

ня довіри до фінансових установ, зниження тарифів

грошових переказів у офіційних системах, згортання

тіньової економіки позитивно вплинуть на скорочен�

ня обсягів операцій в САПГ. Надмірне регулювання

може змусити ці системи піти повністю в тінь і зробити

їх ще більш уразливими для ризиків відмивання гро�

шей.
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Призначення Методи
Для переказу 
прибутків від 
злочинної 
діяльності 

Використання підприємств, які розміщують гроші у банку для переказу 
третім сторонам. 
Передача готівки іншим особам для офіційних грошових переказів. 
Внесення готівки на банківських рахунок від імені контролера. 
Перевезення готівки кур’єрами або в товарній масі. 
Укладання договору між злочинцем та контролером на експорт товарів або 
послуг. 
Переведення надходжень від продажу наркотиків на підставних осіб для 
внесення на рахунок у банки 

Ухилення від 
санкцій 

Проведення розрахунків особами з країн, що підпадають під санкції, через 
систему грошових переказів дрібними сумами 

Фінансування 
тероризму 

Переведення грошей від терористичних організацій на виконавців терактів в 
інших країнах 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Ухилення від сплати податків є одним із видів еко�

номічних злочинів. Несплачені податки звужують базу
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TAX EVASION AS A MAJOR FACTOR OF THE SHADOW ECONOMY

Виявлення та покарання ухилення від оподаткування має супроводжуватися аналізом легаль�
них схем уникнення від сплати податків, щоб офіційна реєстрація бізнесу і зайнятості та сплата
податків повною мірою були більш вигідними та почесними у суспільстві, ніж тіньова економі�
ка. Головними причинами збереження та постійної адаптації схем оптимізації податків є за�
гальний стан економіки, корупційні та регулятивні ризики бізнесу, бажання підприємців та до�
могосподарств збільшити свій чистий дохід, недостатній рівень кваліфікації спеціалістів, які
здатні виявляти способи ухилення від сплати податків. Розглядається взаємозв'язок понять
"податкова оптимізація", "ухилення від сплати податків", "уникнення оподаткування". Ухилен�
ня від сплати податків є серйозною перешкодою на шляху просування України в ЄС, оскільки у
вітчизняних підприємств може виникати невиправдана конкурентна перевага. Адекватна ре�
акція держави на ухилення від сплати податків вимагає своєчасної ідентифікації фактів вико�
ристання механізму трансфертних цін, схем кредитування під заставу прав за депозитами тощо.
Пропонуються заходи на державному рівні, спрямовані на усунення першопричин ухилення від
оподаткування, а також підвищення податкової дисципліни, що не виключає податкової амністії
на початковій стадії реформ, вкрай важливо створити ухилення від сплати податків невигідним
і негідним зайняттям.

Detection and punishment of tax evasion must be accompanied by analysis of legal schemes for
avoidance of tax paying, in order official registration of businesses and employment and
corresponding full payment of taxes would be more beneficial and honorable in society than the
shadow economy. The main reasons for preservation and continuous adaptation of tax optimization
schemes are general state of the economy, corruption and regulatory risks in business, desire of
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"tax optimization", "tax evasion", and "tax avoidance". Tax evasion is serious obstacle to Ukraine's
progress in the EU integration, as domestic enterprises may gain unjustified competitive advantage.
The adequate reaction of the government to tax evasion requires timely identification of cases related
to transfer pricing framework, lending secured by rights on deposits and so on. The measures at the
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надходжень у державному і муніципальних бюджетах,

що загострює проблему дефіциту коштів у держави.

Збереження цього явища наносить величезну шкоду

суспільству, порушуючи нормальні стосунки держави

з бізнесом і громадянами. Різниця між уникнення та

ухиленням від сплати податків у багатьох аспектах на�
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стільки незначна, що ускладнює податкову політику.

Оголошені заходи боротьби з тіньовою економікою не

приносять бажаного ефекту з різних причин, серед

яких висока здатність тіньової економіки до само�

відтворення.

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

Причини та форми ухилення від сплати податків до�

сліджують як юристи, так і економісти. Серед вітчизня�

них учених слід відзначити праці І. Вільцанюка [4],

П. Чирухіна [4], В. Лисенка [5], О. Задорожного [5],

К. Матвійчука [6], І. Мініна [8], І. Редька [10], О. Шарі�

кова [11], та ін. Разом з тим, зловмисники постійно удос�

коналюють форми і способи ухилення від сплати по�

датків та інших зборів, а засоби державного регулюван�

ня потребують удосконалення. Залишається дискусій�

ним питання про розмежування ухилення та уникнення

сплати податків, потребує методологічного та науково�

прикладного аналізу питання законного зменшення по�

даткових зобов'язань з боку платників податків. Незва�

жаючи на інтенсивне дослідження проблеми ухилення

від сплати податків, це явище залишається дуже поши�

реним, не тільки в країнах з перехідною економікою,

але й в розвинутих країнах. Це пов'язане значною мірою

з тим, що удосконалення способів оптимізації виперед�

жає зміни в механізмах оподаткування, стає різновидом

фінансового консалтингу для приватних та юридичних

осіб.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ціллю статті є визначення природи ухилення від

сплати податків суб'єктами підприємництва та населен�

ням, а також розробка підходу до державної політики в

цій сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЇХ
ОБГРУНТУВАННЯ

Для економічних агентів існує три основні типи змен�

шення податкових платежів: ухилення від сплати по�

датків, уникнення сплати податків та податкове плану�

вання. З одного боку, фірма або індивід (домогоспо�

дарство) зацікавлені в отриманні субсидій та доступі до

суспільних благ за рахунок бюджетних коштів (захи�

щеність прав, екологія тощо). З іншого боку, будь�якій

податок зменшує залишки коштів у розпорядженні еко�

номічного суб'єкта, що спонукає

його на мінімізацію платежів (по�

датків, зборів, мита тощо). Платни�

ки податків до оптимізації оподатку�

вання відносять будь�які дії (законні

та незаконні), спрямовані на скоро�

чення платежів і зборів до бюджету.

Численні консалтингові фірми про�

понують послуги у "законній" опти�

мізації податків. Існують численні

способи незаконного отримання

бюджетного відшкодування з ПДВ

або компенсації з бюджету податків,

нібито сплачених в інших країнах. В економічній літера�

турі відсутній єдиний теоретичний підхід до досліджен�

ня проблеми несплати податків та обов'язкових зборів

до бюджету в повному обсязі. Економісти, а також пуб�

ліцисти і політики, часто використовують терміни "ухи�

лення від (сплати) податків" та "уникнення від сплати

податків" як синоніми, а також розглядають "податко�

ву оптимізацію" в широкому розумінні як тотожне пер�

шим двом поняттям.

Існують законні та незаконні способи зменшення

податкового навантаження, але кримінальна відпові�

дальність наступає лише за вчинення злочину, перед�

баченого ст. 212 Кримінального кодексу України. Ухи�

лення від сплати податків — незаконні способи змен�

шення платниками податку зобов'язань за податками.

Такі, дії підпадають під ст. 212 Кримінального кодексу

України — ухилення від сплати податків, зборів, інших

обов'язкових платежів [9]. Об'єктом злочину є вста�

новлений державою порядок оподаткування. Предме�

том злочину є податки. Для кваліфікації несплати по�

датку як злочину необхідно довести об'єктивну й суб�

'єктивну його складові. Об'єктивна сторона злочину

включає: 1) власне діяння — ухилення від сплати по�

датків; 2) суспільно небезпечні наслідки діяння; 3) при�

чинний зв'язок між діяннями й наслідками. Криміналь�

ними не вважаються ухилення на суму менше встанов�

леного законом розміру. В суб'єктивному плані слід

довести намір (навмисність) скоїти правопорушення.

Ухилення від оподаткування (повне або часткове) пред�

ставляє наміри та дії платника, спрямовані на незакон�

не скорочення розміру своїх зобов'язань зі сплати по�

датків. На рисунку 1 наведено структуру зменшення

податкових платежів.

Уникнення податків — мінімізація податкових зо�

бов'язань шляхом використання прогалин, суперечнос�

тей нормативно�правових актів. Особливістю цього спо�

собу мінімізації є те, що платник податків надає свою

звітність податковим органам, тобто працює легально.

Підприємці оспорюють у суді претензії податкових

органів щодо податкової політики на підприємстві, грун�

туючись на принципі "що не заборонене законом, то

дозволено". Оптимізація оподаткування (або тотожне

йому — уникнення зайвого оподаткування) — це змен�

шення зобов'язань економічного суб'єкта зі сплати по�

датків (зборів, мита тощо) в межах дотримання чинно�

го законодавства. У разі зміни законодавства певні спо�

соби оптимізації оподаткування офіційно визнаються

незаконними або стають "морально застарілими",

нікчемними для використання.

Офіційна економіка  Тіньова економіка 

   

Законні способи  Незаконні способи 

Уникнення 

Оптимізація 

 Ухилення 

 Результат  

 Зменшення податкових платежів  

Рис. 1. Класифікація зменшення оподаткування
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У свою чергу, оптимізація податків включає себе

податкове планування, або управління сплатою по�

датків. Податкове планування (tax planning) — легаль�

ний спосіб зменшення податкових зобов'язань, засно�

ваний на використанні можливостей, наданих податко�

вим законодавством, шляхом розподілу платежів, ви�

ходячи з надходжень економічного суб'єкта, з викори�

станням бухгалтерського обліку. Податкове плануван�

ня є складовою фінансового менеджменту і на фірмах

відноситься до компетенції фінансового менеджера або

головного бухгалтера, а у домогосподарствах — до тих

членів родин, хто розпоряджається фінансами (у роз�

винутих країнах нормальною практикою є користуван�

ня послугами фінансових планувальників).

У зарубіжній практиці податкове планування вклю�

чає оцінку різних варіантів оподаткування, щоб визна�

чити, як вести бізнес і укладати угоди для того, щоб

зменшити або усунути свої податкові зобов'язання.

Уникнення від сплати податків знижує податкові зобо�

в'язання шляхом структурування транзакцій, так щоб

скористуватися податковими пільгами. Ухилення від

сплати податків, з іншого боку, це спроба зменшити свої

податкові зобов'язання шляхом обману, махінацій або

приховування. Американська податкова служба —

Служба внутрішніх доходів (IRS) — відзначає найбільш

поширені види злочинної діяльності з порушенням по�

даткового законодавства [14]: свідоме заниження або

приховування доходів; ведення подвійного обліку опе�

рацій та невірні записи в книгах; наведення неправди�

вих або завищених відрахувань з прибутку; показ осо�

бистих витрат як витрат бізнесу; передача активів або

доходів на осіб з пільговим оподаткуванням; проведен�

ня фіктивних угод для уникнення зобов'язань.

Податкова оптимізація проходить шляхом виведен�

ня грошових коштів з�під оподаткування, переказу гро�

шових коштів у регіон з пільговим оподаткуванням та

відстрочення податкових платежів — перенесення на

наступні періоди. В якості основних інструментів подат�

кового планування з метою оптимізації податків прак�

тики виділяють податкові пільги, планування форм до�

говірних відносин, цінова політика угод.

На проблему правопорушень у сплаті податків слід

подивитися з позиції взаємодії бізнесу і держави, гро�

мадянина та держави. Громадяни та підприємці тоді

будуть мотивовані сплачувати податки, коли у них буде

впевненість у тому, що, по�перше, сплачені ними подат�

ки спрямовуються за призначенням в інтересах суспіль�

ства (платників податків), а також у тому, що ті особи,

які ухиляються від сплати податків, не отримують конк�

ретних переваг над тими, хто сумлінно виконує свої обо�

в'язки щодо сплати податків; по�друге, несплата по�

датків принесе багато проблем для платника, в т.ч. до�

ведення права не сплачувати податок, винесення судом

рішення про штраф, конфіскацію або закриття бізнесу.

Якщо такої впевненості немає, то серед платників по�

датків буде виникати моральне виправдання спробам

знайти прогалини в системі оподаткування з метою ле�

гальної або напівлегальної мінімізації податків. Може

панувати такій настрій, що "тільки наївні та нерозумні

платять податки". Крім того, в реальності пільгами в

оподаткуванні можуть скористатися лише ті, хто може

лобіювати свої інтереси. В результаті дисципліновані

платники податків опиняються у гіршому становищі, ніж

ті, хто різними шляхами не сплачує або недоплачує по�

датки. Ми пропонуємо це розглядати як рівняння:

Потенційні та 
реальні вигоди 
від несплати 
податків 

> 

Потенційні та 
реальні вигоди 
від сплати 
податків 

Значні вигоди від ухилення не компенсуються по�

вною мірою заходами регулятивної політики держави.

На наш погляд, це обумовлено кількома факторами: на

рівні економічних суб'єктів наявність прогалин у нор�

мативній базі, високій рівень професійної підготовки

фінансових менеджерів, бухгалтерів та консультантів на

підприємствах, на рівні держави — недостатня квалі�

фікація кадрів у податкових та правоохоронних органах,

непрозора та непослідовна політика у розпорядженні

коштами державного бюджету. Подальше реформуван�

ня податкової системи в контексті проблеми ухилення

від сплати податків повинно бути спрямовано на забез�

печення прозорості податкового законодавства і підви�

щення якості надання суспільних благ як вирішальну

мотивацію до сплати податків.

З точки зору аналізу тіньової економіки ми пропо�

нуємо розрізняти схеми, спрямовані на зменшення опо�

даткування, та схеми, які слугують для повного ухилен�

ня від оподаткування. Наприклад, якщо в першому ви�

падку існує зареєстрований суб'єкт підприємництва або

найманий працівник, що повідомляє про штучно зани�

жені ним суми для оподаткування (надходжень, певних

активів, прибутків), то у другому випадку зареєстрова�

ний платник податку не декларує свої реальні доходи

(майно, прибутки) або взагалі відсутня реєстрація плат�

ника податків: виробництво т.з. "лівої" продукції (не

облікованої для офіційної статистики) на легальному

підприємстві, отримання прихованої винагороди на ви�

конані послуги, роботи працівником підприємства, ви�

готовлення виробів для домашнього господарства на

підприємстві.

В економічній та юридичній літературі головна ува�

га традиційно приділяється податковій оптимізації на

рівні суб'єктів підприємництва [10; 11], але варто вра�

ховувати, що приватні особи також користуються про�

галинами в оподаткуванні. Наприклад, розповсюджене

оформлення високого заробітку окремій особі на

підприємстві перед виходом її на пенсію з метою отри�

мання у подальшому максимальних пенсійних виплат,

але при цьому завищена заробітна плата призначаєть�

ся для отримання іншими особам на цьому підприємстві

за вказівкою роботодавця. Для офіційної економіки

типовим явищем є використання пільгових категорій

платників податків: приватних підприємців на умовах

спрощеної системи оподаткування, певних категорій

населення з пільгами тощо. Ці категорії платників по�

датків можуть навіть отримувати певну винагороду за

свій особливий статус (у вигляді комісії) від зацікавле�

них сторін.

З точки зору забезпечення інтересів держави опти�

мізація оподаткування несе лише негативний резуль�

тат — зменшення надходжень до бюджету. Проте оп�

тимізація видатків є складовою нормального бізнесу, і
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означає збільшення винагороди підприємцю за ризик

та вивільнення ресурсів для розвитку його бізнесу. Су�

спільство завжди має шукати оптимального балансу між

збільшення податкових надходжень та збереження сти�

мулу для отримання доходів економічними суб'єктами.

Як зазначать А. Антонищак та Й. Бучинський, кримі�

нальні провадження щодо ухилення від сплати податків

відкриваються за актами податкових перевірок з сум�

нівними підставами донарахувань податків і безвіднос�

но до будь�якого умислу службових осіб підприємства

на ухилення від їхньої сплати, без об'єктивного встанов�

лення конкретної суми ненадходження коштів до бюд�

жету [2]. Тому намагання державних фіскальних служб

отримати більше податків постійно стримується захис�

никами інтересів підприємництва як основи буржуазно�

го (демократичного) суспільства.

В.В. Лисенко та ін. розглядають різні способи ухи�

лення від сплати податків [5], виділяючи податок на до�

дану вартість та податок на прибуток, ідентифікують спо�

соби ухилення у відношенні акцизного збору: продаж ал�

когольних напоїв та тютюнових виробів без марок, фаль�

сифікація митних декларацій імпортерами, фальсифіка�

ція даних про кількість виробленої продукції підприєм�

ствами�виробниками підакцизної продукції. І. Атаманен�

ко пропонує детальну порівняльну характеристику ме�

ханізмів зниження податкових платежів (ухилення, уник�

нення від оподаткування та податкове планування), вид�

іляючи кілька аспектів: вигода суб'єкта за умови успіш�

ного застосування, рівень ризику, необхідна кваліфіка�

ція персоналу, можливі санкції з боку держави, збитки

для держави, вид суб'єктів підприємства, що ними кори�

стуються [3]. Податкова мінімізація, на думку деяких еко�

номістів, — це такі дії платників податків, які мають на

меті граничне зменшення податкових платежів до бюд�

жетів. Податкова оптимізація припускає вибір оптималь�

ного варіанта діяльності платника податків, спрямованого

на зменшення податкових зобов'язань. Отже, з економ�

ічного погляду поняття податкової оптимізації і податко�

вої мінімізації, хоча і можуть перетинатися, але не є то�

тожними [1]. Податкова (фіскальна) служба в Україні на

практиці поєднує поняття "мінімізація (уникнення) по�

датків", "оптимізація оподаткування" з поняттям "ухилен�

ня від оподаткування". Схеми оптимізації та мінімізації

оподаткування, зводяться до застосування методів [11]:

заниження ціни реалізації продукції і послуг; використан�

ня транзитних фірм (через які пропускають грошові по�

токи); застосування розрахунків за операціями з цінни�

ми паперами; придбання сумнівних з точки зору фактич�

ного надання і використання у господарській діяльності

послуг. Методичні рекомендації № 622 податкової служ�

би України [7] містять ознаки ухилення від оподаткуван�

ня. До оптимізації оподаткування відносять операції, що

формально є законними, однак їх реалізація неможлива

без залучення інших суб'єктів господарювання і зазви�

чай спрямована на перенесення об'єкта оподаткування

на інших осіб.

К.А. Матвійчук серед чинників, котрі спонукають

платників ухилятися від сплати податків, виділяє [6]:

кількість податків та рівень податкових ставок; склад�

ність у розрахунках податкових сум; високий рівень не�

стабільності податкового законодавства; нераціональ�

на структура оподаткування; неефективність податко�

вої служби; низький рівень суспільної свідомості щодо

необхідності сплачувати податки; рівень довіри плат�

ників до владних структур, котрі виконують функцію

розподілу коштів, отриманих від податків; рівень ко�

рупції у державі. На нашу думку, ухилення від сплати

податків також обумовлені низькою прибутковістю

бізнесу та рівнем заробітної плати.

І.Г. Мінін обгрунтовано пропонує ввести в діяльність

державної податкової служби автоматичну автоматизо�

вану інформаційну систему, за допомогою якої запро�

вадити системи електронного аудиту і звітності, авто�

матизувати процедуру обліку та контролю за платника�

ми, забезпечити швидкий обмін інформацією з іншими

державними відомствами [8]. В той же час важко пого�

дитися з пропозицією  І.Г. Мініна щодо надання орга�

нам державної реєстрації права на самостійне скасуван�

ня державної реєстрації суб'єкта підприємництва у разі

встановлення його фіктивності. В якості заходів щодо

вирішення проблеми ухилення від сплати податків нами

пропонується здійснити комплекс наступних заходів:

організоване проведення податкової амністії та спро�

щення системи оподаткування шляхом її подальшої гар�

монізації з системами в Західній Європі; удосконален�

ня мотивації та навчання кадрів у податкових та право�

охоронних органах; створення сприятливих умов для

нагромадження капіталу законними шляхами; пільгові

ставки податків на додану вартість і на прибуток для

інноваційних підприємств та у виробничій сфері; попу�

ляризація легальної зайнятості та легального бізнесу і

навпаки — агітація проти нелегального бізнесу і зайня�

тості; забезпечення прозорості розподілу державних

коштів та підвищення рівня контролю їх використання;

обмеження безпідставного втручання державних

органів в господарську діяльність шляхом перевірок;

удосконалення системи звітності підприємств та її об�

робки для виявлення схем ухилення від сплати податків.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, держави мають спільно зменшити мас�

штаби ухилення та уникнення від сплати податків, кара�

ючи перше явище та усуваючи передумови для другого.

Слід підвищувати витрати для економічних суб'єктів на

ведення тіньового бізнесу та нелегальної зайнятості

шляхом активізації діяльності податкових органів у парт�

нерстві з правоохоронними органами не тільки по відно�

шенню до малого, але й до середнього і великого бізне�

су, щоб знижувати вигідність правопорушень та напівле�

гальних схем мінімізації податків. Важливим чинником

успіху є очищення влади від корупції та відповідальність

розпорядників державних коштів за ефективне викори�

стання бюджету перед платниками податків. Варто по�

силити виховну роботу серед представників бізнесу та

широких верств населення щодо необхідності реєст�

рації діяльності і сплати податків.
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